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4 Wonen aan het Rabot

Inleiding
Het inhoudelijk voortraject voor de herontwikkeling van het plangebied 
loopt al meerdere jaren, en bestaat uit opeenvolgende studies. Deze zouden 
de toelich  ngsnota te veel belasten. Het is beter de toelich  ngsnota zoveel 
mogelijk te beperken tot wat de codex voorschrij  . Daarom is het voortraject 
omstandig toegelicht in deze informa  eve bijlage bij de toelich  ngsnota.
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Voorgeschiedenis plangebied en omgeving
De wijk Rabot-Blaisantvest behoort niet tot het middeleeuwse Gent. Het 
paalt aan de noordelijke rand van de historische binnenstad, net buiten de 
voormalige stadsomwalling. Deze overgang tussen het middeleeuwse Gent 
en de dense e-eeuwse gordel is een historisch knooppunt van voormalige 
ves  ngen en waterlopen.

Posi  onering van de voormalige ves  ngen en waterlopen op de actuele toestand. 
De karakteris  eke bocht van de Waldam is het gevolg van een vooruitgeschoven 
ves  ngwerk. De posi  e van de Lieve is verscheidene keren veranderd in rela  e tot 
de evolu  e van de ves  ngwerken.

De Begijnhofl aan, de Opgeëistenlaan en de voormalige spoorinfrastructuur (huidige 
site Rabo  orens en gerechtsgebouw) komen op de plaats van de oude bolwerken.
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De oude grens tussen stad en land vinden we terug in de lanen van de 
kleine stadsring: de Begijnhofl aan, de Opgeëistenlaan en de Blaisantvest.
Tot  bleef het gebied nagenoeg onbebouwd. Dit laagland maakte deel 
uit van de Wondelgemse Meersen, doorsneden door de nu gedempte Lieve 
en een kerkwegel naar Wondelgem.

Met het afschaff en van de octrooirechten en de stadspoorten in , 
en met het graven van het Verbindingskanaal in  tussen het Kanaal 
Gent-Terneuzen en het Kanaal Brugge-Oostende, kende de wijk Rabot-
Blaisantvest een stormach  ge ontwikkeling.

De stadsvesten werden gedempt. Binnen de gesloten driehoek oude 
stadsvesten-Brugse Vaart-Verbindingsvaart legden de grootgrondbezi  ers 
en industriëlen nieuwe straten aan in dambordpatroon. Voornamelijk op 
ini  a  ef van de tex  elfabrikanten De Smet en de Hemp  nne is de nieuwe 
Rabotwijk vanaf  volgestouwd met iden  eke arbeiderswoningen.
In dezelfde periode nam ook het treinverkeer sterk toe na de totstand-
koming van de lijn Gent-Mechelen in . Het Ministerie van Openbare 
Werken verzocht daarom het stadsbestuur in  een ringspoorweg aan te 
leggen in Gent. Deze grote ring verbond sinds  het nieuw Rabotsta  on 
in het noorden met een uitgebreid spoorwegemplacement en sta  on ‘Land 
Van Waas’ in het oosten, en met het nieuwe doorgangssta  on Sint-Pieters 
in het zuiden. Het Rabotsta  on kreeg vooral goederen te verwerken voor 
de tex  elfabrieken. Het sta  ongebouw bevond zich net ten noorden van de 
historische Rabo  orentjes. Het werd volledig omsloten door het stedelijk 
weefsel, waar de Rabotwijk, de Blaisantwijk en de binnenstad duidelijk een 
onlosmakelijk deel mee vormden.

Lange  jd leek de  jd er s  l te staan, totdat het Rabotsta  on verdween. Op 
de vrijgekomen terreinen kwamen diverse ontwikkelingen:
• begin jaren  van de ste eeuw de drie sociale woontorens,
• in de jaren ‘  de scholencampus, vandaag Odisee-Technologiecampus 

Gent (voorheen KAHO), ter vervanging van de katoenfabriek La Louisiane 
of Loutex,

• enkele jaren geleden het nieuwe gerechtsgebouw.

Huidige toestand

Door deze evolu  e onderscheidt men in dit stadsdeel grotere structuur-
bepalende gehelen:
• de Rabotwijk met kleine rijwoningen,
• de kleinhandelsconcentra  e rond de Wondelgemstraat,
• een aantal voormalige fabrieken die intussen getransformeerd zijn tot 

onderwijs- en ziekenhuiscampussen en woonblokken,
• de hoogbouw van het Rabot,
• het gerechtsgebouw en het jongerenontmoe  ngscentrum (JOC),
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• de ‘overliggende’ historische Rabo  orentjes en het Prinsenhof, met aan-
sluitend de binnenstad,

• het knooppunt van openbaar vervoer Griendeplein,
• de verkeersas Begijnhofl aan/Opgeëistenlaan/Blaisantvest, waardoor 

dit stadsdeel Rabot-Blaisantvest is afgescheiden van de binnenstad. De 
historische kaart toont dat dit vroeger niet zo was.

• de groenstructuur bestaande uit het Rabotpark, het groen rond de hoog-
bouw, de groene spine (= lineair park zijde Filips van Cleefl aan) en de 
cluster paardekastanjes zijde Begijnhofl aan.

In de Rabotwijk in het bijzonder zijn de hoge woondichtheid en de lage 
woonkwaliteiten kenmerkend. Binnen de kleine stadsring R  zijn Rabot 
en Brugse Poort de wijken met de kleinste bouwblokken en het grootste 
groentekort.
Het stadsdeel is in volle dynamiek. Er zijn al  grotere kwalita  eve 
nieuwbouwprojecten gerealiseerd, met name het gerechtsgebouw en 
Odisee-Technologiecampus Gent (voorheen KAHO); op het vlakbijgelegen 
project Tondelier is er plaats voor een -tal nieuwe woningen (dit is de 
voormalige gasmetersite).

Inventarisa  e van de bestaande bomen

De Stad Gent hee   een inventarisa  e gemaakt van de bestaande bomen.
Bomen vormen een belangrijk deel van de groenstructuur. Waardevolle 
bomen in het projectgebied, en in de omgeving, worden maximaal behou-
den en waar mogelijk versterkt (groene spine, Lievetuin, Griendeplein, 
bomendak van paardekastanje Begijnhofl aan,…).
De bomen die niet binnen de contouren van de bebouwing en de (half)
ondergrondse parking vallen (inbegrepen de Lievetuin), kunnen in principe 
behouden blijven. Er wordt rekening gehouden met plaats die nodig is voor 
de werf (stockage, verkeer, …).

Binnen de contouren van de bebouwing
Binnen de contouren van de bebouwing zijn er geen ‘monumentale’ bomen 
die absoluut behouden moeten worden. Behoud van bomen is hier enkel 
zinvol in groepjes, aangezien de beeldwaarde vooral de groep betre  :
• dennen (grote groep opgespannen tussen Opgeëistenlaan en Filips 

van Cleefl aan en twee kleinere groepjes: één ter hoogte van de 
Opgeëistenlaan en één ter hoogte van de Filips van Cleefl aan; den-
nen staan er nu een der  gtal jaar, bomen aan de rand zijn het best 
uitgegroeid,

• lindes (kant Opgeëistenlaan),
• kromme rij populieren (vermoedelijk langs de vroegere loop van de 

Walgracht),
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Binnen de groene spine (= lineair park zijde Filips van Cleefl aan)
De bomen die op dit moment goed staan of gezond zijn, wenst de Stad 
Gent zoveel mogelijk te behouden. Tijdens het ontwerpproces kan de rij 
paardekastanjes opnieuw worden beoordeeld:
• De eerste rij dichtst bij de Filips van Cleefl aan zijn acacia’s, zeker te 

behouden. Op deze plek zijn verschillende soorten bomen geprobeerd 
en dit zijn de eerste die goed groeien.

• De tweede rij zijn paardekastanjes. De eerste drie bomen te beginnen 
vanaf het Griendeplein zijn gezond, ook het beeld is goed. De vier daar-
opvolgende bomen zijn kleiner maar ook goed; verderop vanaf de groep 
dennen staan er een aantal vermoedelijk zieke bomen tussen.

In de onmiddellijke omgeving
• Griendeplein: de groep christusdoorns begint goed te groeien. Bij voor-

keur in groep te behouden.
• Waldam, aan de overzijde van het Griendeplein: de esdoorn bij het 

hoekgebouw staat achter de perceelsgrens, heel dicht bij het gebouw. 
Gezien dit gebouw blij   staan, wordt ook de boom behouden. De ceder 
ter hoogte van de Waldam wordt in principe behouden. Mocht het 
noodzakelijk zijn voor een op  male inrich  ng van het openbaar ver-
voerknooppunt, mag deze boom weg.

Missie van de VMSW en WoninGent

Recht op menswaardig wonen

De sociale huisves  ngsmaatschappij WoninGent baseert haar missie voor-
namelijk op de bepalingen van de Vlaamse Wooncode, dat stelt dat de 
sociale woonorganisa  es realisa  es moeten nastreven met het oog op het 
recht op menswaardig wonen.
De belangrijkste ac  viteiten daartoe zijn kopen, bouwen, verbouwen, ver-
kopen, beheren, huren of verhuren van gebouwen in het kader van de 
sociale huisves  ng en alles wat hiermee verband houdt. Dit betekent ook 
kopen en inrichten van gronden bestemd om te bouwen. Dit binnen de 
perken van de begro  ng van het Vlaams Gewest.
WoninGent hee   met andere woorden een missie om woningen beschik-
baar te stellen tegen sociale voorwaarden. Dit betekent zowel nieuwe 
woningen bouwen, alsook het bestaande woningenbestand renoveren, 
onderhouden, verbeteren of aanpassen en zo nodig overgaan tot vervan-
ging ervan.
Het Vlaams woonbeleid hee   in het bijzonder aandacht voor de meest 
behoe  ige gezinnen en alleenstaanden, en personen met een handicap. 
Daarom wordt ook gefocust op het creëren van op  male ontwikkelingskan-
sen voor iedereen, wordt er gezorgd voor een op  male lee  aarheid van de 
wijken, wordt de integra  e van bewoners in de samenleving bevorderd, en 
wordt gewaakt dat iedereen gelijke kansen krijgt. Om deze doelstellingen 
te halen, zijn de maatregelen gericht op de kwaliteit van de woningen en 
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de woonomgeving, op het samenleven in de wijken, op de toegankelijk-
heid en op de betaalbaarheid. Bovenal is vermenging van woningtypes 
heel belangrijk.

Enorme behoe  e aan sociale woningen in Gent

In Gent is er een enorme behoe  e aan bijkomende sociale woningen, zodat 
WoninGent haar projectontwikkelingsbeleid hierop afstemt. Dit conform 
het decreet ’Grond- en Pandenbeleid’ van het Vlaams Gewest, en conform 
het beleid van de Stad Gent ’objec  even sociale woonprojecten -

’, geformuleerd  jdens het lokaal Woonoverleg.
In de vervangingsbouw site Rabo  orens zal het enkel om sociale huurwo-
ningen gaan, gezien het schrijnend tekort aan sociale huurwoningen.

De specifi eke opdracht van WoninGent

WoninGent is een sociale huisves  ngsmaatschappij die binnen een groot-
stedelijke context een doelgroep huisvest die sociologisch zeer divers is, 
maar vooral wordt gekenmerkt door een laag inkomen. De reële huurin-
komsten die bepaald worden door het inkomen van de bewoners, behoren 
tot de laagste van Vlaanderen. WoninGent moet bij projectontwikkeling 
rekening houden met een doelgroep die moet kunnen wonen en leven met 
beperkte huurkosten, bovenop de krappe fi nanciële ruimte voor levenson-
derhoud. De bewoners van deze doelgroep hebben meestal niet de vrije 
keuze om een vrijgekomen woning in te trekken. Een sociale bewoner kiest 
niet al  jd uit eigen wil om een sociale woning te huren. Er zijn dikwijls soci-
ale noodtoestanden van allerlei aard die de bewoners moeten ondergaan.
De ontwerpers van de woningen dienen bepaalde samenlevingskenmerken 
eigen aan de doelgroep in te scha  en en daarmee fundamenteel rekening 
te houden in het ontwerp en het gebruik van de woningen, inbegrepen de 
bouwfysica en de technische uitrus  ngen.
Om de bedrijfsdoelstellingen te halen moet uiteraard het uitba  ngseven-
wicht gevrijwaard blijven. Om het fi nancieel evenwicht te waarborgen 
mogen de plafonds van het fi nancieringssysteem (FS ) niet overschreden 
worden. De Gewestelijke Sociale Correc  e (GSC) is de sluitsteen van het 
ganse evenwicht voor het bouwbeleid.

Duurzaamheid als maatschappelijke ambi  e

Op vlak van duurzaam bouwen zullen tussen vandaag en  Europese 
en Vlaamse richtlijnen omgezet worden in normen, met een heel steil 
verstrengingspad vanaf . Daarom is voor de vervangingsbouw een 
integrale duurzame benadering noodzakelijk, dat meer behelst dan lou-
ter energe  sche aspecten. Weliswaar aangepast aan de doelgroep en 
de sterk wisselende huurders, en uiteraard rekening houdend met alle 
primaire programmaeisen en de vigerende fi nancieringsplafonds. De 
toereikende fi nanciering moet door de overheden voorzien worden voor 



10 Wonen aan het Rabot

zowel de projec  nvesteringen als voor de jarenlange onderhoudskosten 
(gedurende de volledige afschrijvings- en onderhoudsperiode). Duurzame 
concepten moeten betaalbaar zijn op korte termijn, maar zijn zowel voor 
de maatschappij als voor de individuele bewoner rendabel op (middel)
langere termijn.
Laagenergiebouw is evident omdat de Vlaamse overheid onder meer E  
oplegt vanaf . De nieuwe energiepresta  e zal op de nieuwe gebouwen 
van toepassing zijn.
In het kader van de Europese regelgeving van verplichte bijna-nulenergie-
woningen vanaf , is afweging voor passie  ouw een uitdaging, maar 
fi nancieel niet haalbaar.
Ook moet de vervangingsbouw aangepast zijn aan de doelgroep en de 
sterk wisselende huurders. Gezien de specifi eke voornamelijk economi-
sche situa  e van de bewoners, zal van bij de aanvang van het concept 
van de gebouwen en van de priva  eve buitenruimten, ook met betrekking 
tot duurzaamheid, rekening worden gehouden met dit gegeven (eenvoud 
techniek, individuele regeling, oppervlakte ramen, …).
Met het oog op een zo eenvoudig en goedkoop mogelijk beheer is het sterk 
aangewezen om duurzaamheid intrinsiek te vervlechten in het ontwerp van 
de vervangingsbouw (construc  ea  ankelijk) en in mindere mate op basis 
van technische uitrus  ng.
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Omgevingsstudies
De meeste studies over dit stadsdeel gingen voorbije jaren vanuit dat de 
drie Rabo  orens bleven staan. Gezien dit niet langer het geval is, moeten 
onderstaande studies voor een aantal aspecten ‘geactualiseerd’ worden 
gelezen, zonder het gedachtegoed uit het oog te verliezen.

Studie Bruggen naar Rabot+ ( )

Een extern ontwerpteam hee   de studie Bruggen naar Rabot+ in opdracht 
van de Stad Gent opgemaakt, met als doel te onderzoeken hoe de Rabot- 
en de Blaisantwijk opnieuw bij de binnenstad kunnen aansluiten. Door zijn 
ligging kan het gebied een schakel zijn tussen de noordelijke wijken en het 
historische centrum. Het project wil verleden (spoortracé, kanaal, gasre-
servoirs, industriële architectuur), heden (verkeer, ontslui  ng, bebouwde 
en open ruimte, bewoners), en toekomst (gerechtsgebouw, jeugdlokalen, 
brug, groenstructuren, verbindingen) op mekaar betrekken.
Deze studie werd uitgevoerd in  en vormt de basis voor tal van ver-
volgprojecten, zoals het project Tondelier (de voormalige gasmetersite), 
het RUP Bruggen naar Rabot, … .

Volgende uitgangspunten werden vooropgesteld:

Eigen iden  teit van de wijk
Rabot en Blaisant, samen met de tussenliggende voormalige stadsgassite 
(project Tondelier), worden als één samenhangende wijk beschouwd. De 
ambi  e om deze wijk opnieuw func  oneel en mentaal aanslui  ng te doen 
vinden bij de binnenstad, betekent niet dat de wijk zijn eigenheid mag 
opgeven met de voorgestelde ingrepen.

Nieuwe verkeersstructuur
Op de as Blaisantvest/Opgeëistenlaan/Begijnhofl aan moet doorgaand 
verkeer worden ontmoedigd. Het uitgangspunt is de concentra  e van 
de beide rich  ngen van het ringverkeer op de Nieuwevaart, zodat op de 
Gasmeterlaan enkel lokaal verkeer overblij  .
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Groene bindende ruimte aan de zuidrand

De publieke ruimte van de as Begijnhofl aan/Opgeëistenlaan/Blaisantvest, 
van de omgeving van het gerechtshof en van de omgeving van de 
Rabo  orens wordt als een samenhangende groene ruimte geconcipieerd 
die de wijk ruimtelijk met het stadscentrum verbindt.

Rela  es met het centrum
Via de groene ruimte worden dwarse rela  es voor zacht verkeer voorzien 
tussen wijk en stadscentrum, zodat beide ook func  oneel met elkaar ver-
bonden worden.

Orthogonale structuur
Binnen de wijk is er een zeer duidelijke orthogonale structuur in het stra-
tenpatroon (loodrecht op de Gasmeterlaan). Deze oriënta  e brengt de 
straten rechtstreeks in contact met zowel de waterkant als de bindende 
groene ruimte.

Stedelijke assen
Een aantal van deze assen loopt door naar het noorden. De assen vormen 
stedelijke verbindingen tussen het stadscentrum, de wijk en het stadsdeel 
ten noorden van de Nieuwevaart.
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Recrea  eve structuur Rabot-Blaisantvest ( )

Rabot is een jonge en erg dichtbevolkte wijk met nog steeds te weinig 
publieke ruimte en groen. Er is nood aan groen, spel-, rust- en ontmoe  ngs-
mogelijkheden, voldoende gespreid, voor alle lee  ijden, zowel formeel als 
informeel, zowel in de open ruimtes als in de straten. Aanpassingen i.f.v. 
recrea  e moeten bedoeld zijn voor de bewoners van de wijk en dus geen 
te grote aantrekkingskracht uitoefenen buiten de wijkgrenzen. Daarbij zijn 
par  cipa  e bij herinrich  ng en buurtbeheer sleutelbegrippen, met aan-
dacht ook voor de hangjongeren.
De ruimte in en tussen Rabot en Blaisant is te versnipperd. Er moet oog 
zijn voor overkoepelende eenheid en samenhang. Dit kan o.a. door the-
ma  sche eenheid zoals het tex  elverleden. Een aaneensluitende groene 
omgeving moet worden nagestreefd, over de verschillende deelprojecten 
heen. Daarnaast zijn verwijzingen naar de vroegere stadsomwalling of een 
link met het water extra troeven.
Er moeten voldoende en veilige verbindingen zijn, ook oversteekplaatsen 
over de drukke wegen zoals de Opgeëistenlaan.

Om aan die noden tegemoet te komen, hebben een aantal stadsdiensten 
en Samenlevingsopbouw tussen  en  een recrea  eve structuur 
uitgewerkt. Deze studie moet uitspraken doen over waar welke sport-, spel- 
en andere recrea  eve func  es kunnen voorzien worden.

De recrea  eve structuur is opgemaakt met de veronderstelling dat de 
torens gingen blijven staan. De uitwerking gebeurt in verschillende fases en 
onderdelen. De open ruimte tussen de  woontorens is een zeer belangrijke 
plek binnen de recrea  eve structuur. Het is een apart deelproject.

deelprojecten recrea  eve structuur site Rabo  orens is deelproject 
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Met het verdwijnen van de torens verdwijnen ook een aantal concrete 
recrea  eve poten  es, maar wel kunnen een aantal aspecten behouden 
blijven binnen de nieuwe confi gura  e:

• speelmogelijkheden - -jarigen met ac  eradius minder dan  meter: 
oorspronkelijk voorzien op de open ruimte rond bestaande toren ; lijkt 
ook aangewezen tussen de stroken,

• speelruimte - -jarigen: oorspronkelijk voorzien op de open ruimte 
rond bestaande toren ; lijkt minder aangewezen tussen de stroken,

• ruimte voor + -jarigen, een groep die graag een plek hee   waar ze 
zich kan tonen, zonder dat ze andere gebruikers hindert: oorspronkelijk  
voorzien op het pleintje langs het Griendeplein; dit kan blijven,

• ruimte voor buurtsport (bvb. voetbalveldje): oorspronkelijk voorzien 
tussen bestaande toren  en ; lijkt minder aangewezen in en rond de 
vervangingsbouw,

• mul  func  onele grasvelden voor eigen invulling zoals picknick, marktje, 
fees  ent: oorspronkelijk voorzien op de volledige site Rabo  orens; lijkt 
mogelijk in de groene spine,

• ruimte voor rust en ontmoe  ng: oorspronkelijk voorzien op de open 
ruimte rond bestaande toren ; lijkt aangewezen tussen de stroken en 
in de spine,

• hondentoilet: is aanwezig op de site Rabo  orens; blij   noodzakelijk,
• hondenlosloopweide: was wenselijk op de plek ter hoogte van de huidige 

sparren; lijkt niet langer wenselijk tussen en naast de vervangingsbouw,
• verbindingen: oorspronkelijk voorzien t.h.v. de doorsteek naast 

bestaande toren ; is voorzien op dezelfde plek, namelijk t.h.v. de 
Lievetuin als verbinding tussen binnenstad en Rabotwijk.

Voor kinderen zijn goede oversteekplaatsen, een voldoende breed voetpad 
en mogelijkheid om te fi etsen belangrijk. De kruisingen van verbindingen 
bieden vaak de mogelijkheid om een plek te creëren en de herkenbaarheid 
van de straat/de omgeving te vergroten zodat kinderen zich makkelijker 
kunnen oriënteren en een herkenbare plaats hebben om te wachten 
alvorens over te steken. De uitbouw van stoeppleinen of een doorlopend 
voetpad kunnen al een groot verschil maken.
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Beheer- en inrich  ngsplan Rabotpark+ ( )

Een structuur voor Rabotpark + Tondelpark + Trambrugpark

Een belangrijk onderdeel binnen het stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen 
naar Rabot’ is de realisa  e van voldoende en kwalita  eve groenzones 
binnen de wijk. Sommige structuren zoals het Rabotpark en de groene 
strook langs de Opgeëistenlaan-Blaisantvest zijn bestaand. Andere zoals 
het Trambrugpark en het Tondelpark zijn in ontwikkeling.

Het doel van het Beheer- en inrich  ngsplan Rabotpark+ is een op  male 
samenhang nastreven bij de inrich  ng en beheer van de verschillende 
onderdelen, namelijk het Rabotpark, het Tondelpark en het Trambrugpark, 
samen Rabotpark+ genoemd. De studie is opgevat als een beheer- en inrich-
 ngsplan volgens de richtlijnen van Harmonisch Park- en Groenbeheer, 

waarbij aandacht wordt besteed aan de waarden, poten  es en knelpun-
ten op het vlak van recrea  e, mobiliteit, fl ora en fauna, cultuurhistoriek, 
ontslui  ng, beleving en gebruik.

Het structuurplan voor het Rabotpark+ is opgebouwd rond volgende 
concepten: mobiliteit (een heldere en leesbare circula  e voor fi etsers 
en wandelaars); een duidelijke a  akening van bovengrondse erfdienst-
baarheden; parkgrenzen (heldere parkwanden en gebouwen te gast in 
het park); parksferen (ruimte voor verschillende landschapskamers); een 
heldere boomstructuur; een heldere reliëfstructuur voor het maaiveld; 
ruimte voor recrea  e.

In het beheer- en inrich  ngsplan Rabotpark+ staan heel veel doelstellin-
gen. Een aantal zi  en al vervat in andere doelstellingen binnen dit RUP 
(bvb. doorwaadbaarheid, oversteekbaarder maken van Opgeëistenlaan - 
Blaisantvest), terwijl vele andere op het niveau van uitwerking zi  en. Maar 
een aantal aspecten zijn zeker relevant op het niveau van dit RUP:

• De gebouwen in het parkgebied zijn van een sterke architecturale kwa-
liteit en zijn herkenbaar als objecten die te gast zijn in het park.

• De dreef func  oneert als verbindend landschap tussen de verschillende 
landschapskamers.

• Zichtassen leggen een visuele rela  e vast tussen de verschillende land-
schapskamers en de omgeving.

• Een heldere boomstructuur is de drager van het parkgebied in zijn 
totaliteit. De boomstructuur kan variëren van landschapskamer tot 
landschapskamer.

• Waterelementen hebben een bijzondere belevingswaarde.
• Verharde oppervlakken moeten beperkt zijn.



16 Wonen aan het Rabot

Parkwanden Bomenstructuur Landschap

De waterloop ‘de Lieve’

De waterloop ‘de Lieve’ liep ooit doorheen het plangebied. Ten gevolge van 
de industriële ontwikkeling is de rivier er volledig teloorgegaan. In  liep 
in opdracht van de Stad Gent een ‘inventarisa  e en kwaliteitsonderzoek 
van de waterloop ‘De Lieve’. Voor het gedeelte in het plangebied, is als 
inrich  ngsprincipe vooropgesteld dat een verwijzing naar de Lieve struc-
turerend kan werken binnen de publieke ruimte.
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Projecten in de omgeving

Tondelier (voormalige gasmetersite)

Het grootste project in de omgeving - Tondelier - gaat om de reconversie 
van de voormalige stadsgasfabriek, op een terrein van  ha tussen 
de Gasmeterlaan en het Rabotpark. Er komt een nieuwe woonwijk, 
met ongeveer  woningen, waarvan  % sociale woningen en 
budgetwoningen, die de Stad Gent laat bouwen als passie  uizen. De 
Stad Gent schenkt extra aandacht aan de lee  aarheid. Het project 
Tondelier zal daarom de Rabotwijk en de Blaisantwijk op een volwaardige 
manier met elkaar verbinden en voorzien in voldoende bijkomend 
openbaar groen, voor zowel de nieuwe als de huidige bewoners van de 
wijk. Er is ook ruimte voor handel en kantoren. Met een nieuwe sport- en 
bokszaal, jeugdlokalen en een kinderdagverblijf investeert de Stad Gent 
in voorzieningen die het sociale leven moeten ondersteunen. Aan de 
zijde van de Filips van Cleefl aan/Rabotpark komt een wand met een mix 
van laanappartementen en townhouses van  bouwlagen hoog, met een 
teruggetrokken zesde bouwlaag. De volledige realisa  e zal een  ental 
jaar in beslag nemen. Momenteel is er het  jdelijke volkstuinenproject 
‘de Site’ gehuisvest.

Andere projecten

Andere projecten zijn al uitgevoerd of in realisa  e zoals het gerechtsge-
bouw en het jongerenontmoe  ngscentrum (JOC), de brug over de Nieuwe 
Vaart voor trams, fi etsers en voetgangers, de sociale kopwoningen in de 
Biervlietstraat, de bescheiden appartementen in de Nieuwe Molens en de 
sociale huisves  ng ter hoogte van de Blaisantvest.
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Stedenbouwkundige poten  es van de site 
Rabo  orens ( )
Omwille van de hoge dichtheden door de hoogbouw en de principiële keuze 
om deze hoogbouw niet te hernemen, zochten we naar een ander concept, 
dat toch voldoende ruimte voor woningen kan opvangen. Begin  is in 
opdracht van de Stad Gent aan een extern studiebureau advies gevraagd 
om de stedenbouwkundige mogelijkheden van de site Rabo  orens te 
onderzoeken. De sociale huisves  ngsmaatschappij WoninGent had dit 
advies nodig om de afweging renova  e versus vervangingsbouw verder te 
verfi jnen. De bedoeling was de stedenbouwkundige draagkracht te kennen 
van de site Rabo  orens.
De Stad Gent vroeg aan het studiebureau  uiteenlopende modellen te 
maken. Elk hebben ze een verschillende beleving, ook van private en 
publieke ruimte. Ook op vlak van duurzaamheid hebben ze elk voor- en 
nadelen (sociale duurzaamheid, compactheid, oriënta  e,…). Ook was 
gevraagd om:
• de site een bindende rol te geven tussen de binnenstad en de Rabotwijk,
• dat het Griendeplein een hub vormt voor openbaar vervoer,
• dat er voldoende verdich  ng is,
• dat wordt ingespeeld op de diverse schalen en kenmerken van het omlig-

gende weefsel,
• dat scheiding van func  es mogelijk is, met bijzondere aandacht voor de 

scheiding van sociale huisves  ng en andere ini  a  even,
• dat er voldoende groen is,
• dat er aandacht is voor (subjec  eve) veiligheid,
• dat er aandacht is voor de verkeersafwikkeling en de parkeervoorzieningen.

Het studiebureau ze  e een aantal uitgangspunten voorop, geldig voor elk 
van de  modellen: een groene as tussen het Griendeplein en de tram-
brugsite (de zogenaamde groene spine), het Griendeplein als knooppunt 
voor openbaar vervoer, een aantal assen voor langzaam verkeer door de 
site om de Rabotwijk beter te linken aan de binnenstad, bewonersparkeren 
ondergronds en bezoekersparkeren bovengronds, focus op wonen, voor 
het aandeel sociale woningen de bouwhoogte beperken tot  verdiepingen 
zoniet s  jgen de bouwkosten exuberant door de brandnormen, limiet van 

 à  units per ingang voor sociale woningen. Het openwerken van de 
Lieve als structurerend element is een mogelijkheid.

Hieronder de  modellen die uit het schetsma  g ontwerpend onderzoek 
naar voor kwamen.
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. Torenvolumes in het groen

Het Rabotpark loopt als het ware door tot aan het Griendeplein. In het park 
worden torenvolumes geplaatst. De resterende ruimte is publiek.

Voordelen:
• grote oppervlakte park,
• op  male faseerbaarheid doordat de gebouwen ona  ankelijk van elkaar 

staan,
• opdeelbaarheid van het project: ontwikkeling door verschillende part-

ners is mogelijk (bvb. sociale huisves  ng - private markt).

Nadelen:
• De parkruimte tussen de torens is versnipperd en wordt hierdoor minder 

bruikbaar.
• Woontorens voor sociale huisves  ng hebben een s  gma.
• Een ondergronds parkeerdek vermindert de mogelijkheden van de 

bovengrondse inrich  ng als park. Publieke ruimte waaronder gepar-
keerd wordt, vereist bovendien een moeilijke eigendomsconstruc  e.

• Indien de torenvolumes meer dan  verdiepingen tellen, verhogen de 
bouwkosten fel (in het bijzonder een probleem voor sociale huisves  ng).
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. Bouwblok

Het terrein wordt nagenoeg volledig gepriva  seerd. Aan het Griendeplein 
wordt een extra losstaand gebouw voorzien. Hier kunnen op de gelijk-
vloerse verdieping horeca en commerciële func  es voorkomen, die 
genieten van de nabijheid van Odisee-Technologiecampus Gent (voorheen 
KAHO) en het gerechtsgebouw. Dit model sluit in grote mate aan op het 
bestaande woonweefsel.

Voordelen:
• tradi  onele, gecontroleerde bouwtypologie,
• opdeelbaar: ontwikkeling door verschillende partners is mogelijk (bvb. 

sociale huisves  ng - private markt),
• sterke wand naar het Griendeplein,
• private tuinen als kwaliteit voor de bewoners.

Nadelen:
• moeilijke hoekoplossingen en dens wonen in de binnenruimtes,
• weinig publieke ruimte,
• geen op  male oriënta  e bij alle woningen,
• moeilijker faseerbaar.
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. Opengewerkt bouwblok

Dit model gaat uit van een opengewerkt bouwblok: de binnenkant van het 
bouwblok krijgt een (semi-) publiek karakter. Private stroken kunnen afge-
wisseld worden met publieke pleintjes. De doorwaadbaarheid blij   - indien 
gewenst - gegarandeerd. De bebouwing wordt zo geordend dat de bezon-
ning op  maal wordt. Terrassen zijn aangewezen op de hogere verdiepingen. 
Op de gelijkvloerse verdieping kan wonen afgewisseld worden met andere 
func  es die gelieerd zijn aan het nieuwe gerechtsgebouw: kleinschalige 
kantoren/kleinhandel/horeca.

Voordelen:
• publieke pleintjes als annex van het Rabotpark,
• op  male faseerbaarheid doordat de gebouwen ona  ankelijk van elkaar 

staan,
• ontwikkeling door verschillende eigenaars mogelijk,
• (gedeeltelijk) openwerken van de Lieve mogelijk.

Nadelen:
• moeilijke eigendomssitua  e bij parkeerdek onder publieke pleintjes,
• onduidelijk statuut van de (semi-) publieke ruimte,
• onderhoud (semi-) publieke ruimte.
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. Clustering

De bebouwing wordt geclusterd aan de kant van het Griendeplein ten voor-
dele van een grotere aaneengesloten parkruimte. Het gebouwencomplex 
wordt opgevat als een sokkelconstruc  e met daarboven verschillende 
torenvolumes. Op de hogere verdiepingen wordt voornamelijk gewoond, 
terwijl in de sokkel verschillende func  es kunnen voorkomen - complemen-
tair met Odisee-Technologiecampus Gent (voorheen KAHO) en het 
gerechtsgebouw: commerciële func  es, kleinschalige kantoren, horeca ... 

Voordelen:
• maximale uitbreiding / bruikbaarheid van het Rabotpark,
• krach  ge stedelijke kop,
• commerciële func  es van iets grotere schaal ook in de sokkel mogelijk.

Nadelen:
• faseerbaarheid is beperkt,
• ontwikkeling door verschillende eigenaars moeilijk,
• specifi eke gebouwentypologie met zeer dense woonvormen.
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Naast deze  hoofdmodellen is ook nog een alterna  ef model B voorge-
steld (object in een park), maar dit voorstel is quasi niet faseerbaar en laat 
moeilijk verschillende partners toe in het bouwproces. Het werd daarom 
in de studie niet weerhouden.

In samenspraak met de Stad Gent en WoninGent werd afgewogen dat de 
modellen  (bouwblok) en  (opengewerkt bouwblok) het meest waarde-
vol waren om verder te worden uitgewerkt. Een vloer/terreinindex van ,  
was rich  nggevend. Criteria voor de defi ni  eve vloer/terreinindex waren 
voornamelijk de inplan  ng van de volumes, hun lengte/breedte/hoogte en 
de afstanden tussen de volumes, het interne organogram van de volumes, 
de samenhang en de kwaliteit van de gebouwen en de buitenruimte, de 
samenhang en de kwaliteit van het publieke en het private domein, de 
architectuur van de verschillende onderdelen, de diverse perspec  even/
zichten vanuit de omgeving…
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Strokenmodel - basisconcept voor de 
vervangingsbouw ( )

Een stedenbouwkundig model opgemaakt door WIT architecten

Begin  kreeg het beleid van de Stad Gent het signaal van WoninGent 
dat de haalbaarheidsstudie ‘renova  e versus vervangingsbouw’ verder was 
uitgewerkt. Vervangingsbouw was een mogelijke piste. Met het oog op de 
herontwikkeling waren volgende stappen belangrijk:
• Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken, omdat het gel-

dende bijzonder plan van aanleg nr. bis Rabot enkel iden  eke volumes 
toelaat zoals de bestaande hoogbouw.

• WoninGent wou haar haalbaarheidstudie afwerken.
• WoninGent wou hierover communiceren met haar bewoners.

Voor beide stappen was de opmaak van een gedetailleerde stedenbouw-
kundige voorstudie nodig. Er werd gevraagd om via ontwerpend onderzoek 
de voorkeurmodellen ‘bouwblok’ en ‘opengewerkt bouwblok’ verder te 
verwerken tot één conceptmodel. Deze ‘stedenbouwkundige voorstudie 
voor de site Rabo  orens’ is in opdracht van de Stad Gent opgemaakt door 
WIT-architecten. Het is opgeleverd in . Na de opmaak van de ste-
denbouwkundige voorstudie van WIT-architecten was het noodzakelijk om 
een conceptstudie te maken voor de herinrich  ng van het Griendeplein en 
omgeving (zie verder). Dit leidde tot een aantal bijsturingen van de studie 
van WIT. Deze actualisa  es zijn al verwerkt in onderstaand overzicht.

Totstandkoming van het strokenmodel

Van bouwblok- tot strokenmodel
Begin jaren  werden de Rabo  orens in Gent gebouwd als uitwas van 
het modernis  sche ideaal. Drie hoogbouwfl ats in het groen vormden een 
reac  e tegen de overvolle stad met problema  sche uitzichten, een tekort 
aan privacy, een ondermaats patrimonium, een gebrek aan open ruimte, 
enzovoort.
Van dat ideaal werd slechts een banale en verwaterde versie gerealiseerd, 
die als het ware alleen de nega  eve aspecten uitvergroot: een onbeheers-
bare open ruimte en een inspira  eloze stapeling van iden  eke woningen 
in torens die een brutale en radicale breuk in het stadsweefsel belichamen. 
Bijgevolg komen de Rabo  orens slechts in het nieuws als een s  gma  se-
rend probleemge  o met tal van samenlevingsproblemen.
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Met het bouwblokmodel als voorlopig eindresultaat van de voorgaande 
studie, star  e de ontwerpopdracht van WIT architecten.

Door het blok te openen in de dwarsrich  ng worden moeilijke hoekoplossin-
gen op een beperkte bouwdiepte van  meter vermeden. Een monotone 
gevelwand aan zowel de Opgeëistenlaan als de Filips van Cleefl aan maakt 
dan plaats voor een gevarieerder straatbeeld. De buitenruimte is telkens 
opgespannen tussen de Opgeëistenlaan en de Filips van Cleefl aan, met een 
grote openheid naar de buurt als gevolg. De bezonning verbetert.

In dit systeem van open bouwblokken zijn drie plekken van bijzonder 
belang: het Griendeplein en het Rabotpark vormen eindpunten van de 
nieuwe totaalfi guur. Een centrale publieke ruimte temidden van de nieuwe 
ontwikkeling voegt een extra woonkwaliteit in, het kan ook een verwij-
zing beva  en naar het historische tracé van de Lieve en de historische 
Rabo  orens aan de overzijde van de Opgeëistenlaan valoriseren.
Twee kopgebouwen worden enigszins afgezonderd van het bouwbloksys-
teem: een robuuste diepe bouwstrook met beperkte bouwhoogte aan het 
Griendeplein en een transparante ondiepe hoge schijf aan de zijde van het 
Rabotpark in dialoog met het gerechtsgebouw. Door precies de kavelrand 
te volgen leveren ze twee karakteris  eke kopgebouwen die de fi guur ver-
ankert op de plek.

De diverse publieke ruimten leidden tot een bijsturing van bouwdiepte 
en bouwhoogte, en bepalen zo de aanpalende woontypes. Het systeem 
van open bouwblokken is vooralsnog niet afgestemd op een gefaseerde 
vervanging van de bestaande woontorens. Om toren per toren te kunnen 
herhuisvesten en ontruimen is het noodzakelijk meer precies de huidige 



27 

inplan  ng van de torens in rekening te brengen. Drie kavels, waarop zich 
telkens één toren bevindt, introduceren een aantal schuine lijnen in het 
basisschema.

Het resultaat is een fi guur van ± evenwijdige bouwstroken, waartussen zich 
publieke doorsteken en collec  eve of private buitenruimtes bevinden. Door 
het knikken en kantelen volgens feitelijke randvoorwaarden leveren dwarse 
zichten veelal gesloten perspec  even op en geen volledige doorkijken. De 
lange gevels worden als het ware een gevarieerde dwarsdoorsnede van 
het totaalproject in plaats van eentonige bouwblokranden. De hoge dicht-
heid vereist een onderling afstemmen van naburige gebouwen wat betre   
bouwhoogte, bouwdiepte en woningoriënta  e. Het kan leiden tot een rijke 
varia  e aan woningtypes en tot gediff eren  eerde buitenruimten.

Belangrijke verschillen t.a.v. de bestaande situa  e

Reduceren bouwhoogte

We streven naar middelhoogbouw, niet alleen door de brandweereisen, 
maar ook omdat de  bovenste bouwlagen de historische skyline ver-
storen. Het strokenconcept reikt een model aan om de drie torens met  
bouwlagen te reduceren tot  stroken met variabele bouwhoogtes. Tegelijk 
is het strokenconcept een fl exibel te hanteren basisfi guur om de resulte-
rende nieuwe dichtheid te op  maliseren.

Verbindend stadsproject
Door te werken met parallelle bouwstroken wordt de doorwaadbaar-
heid in dwarsrich  ng, en daarmee een sterke rela  e tussen binnenstad 
en Rabotwijk mogelijk gemaakt. De drie bijzondere plekken maken dat 
de nieuwe ontwikkeling aanknoopt op het bestaande publieke netwerk. 
Middelhoogbouw met een vergelijkbare dichtheid zorgt voor meer samen-
hang en een beter gedefi nieerde open ruimte.
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Belangrijke verschillen t.a.v. het gesloten bouwblok

Flexibele fasering

Het gefaseerd kunnen vrijmaken van de site is essen  eel in de op zich al 
zeer complexe herhuisves  ngsproblema  ek. Het voorgestelde strokenmo-
del is zo geconfi gureerd dat de realisa  e gefaseerd de a  raak van elk van 
de drie torens kan volgen. Elke fase kan autonoom func  oneren.

Flexibele dichtheid
Vervangingsbouw komt slechts in beeld als een haalbare dichtheid kan 
worden gerealiseerd. De basiskwaliteiten van een klassiek bouwblokmodel 
(gesloten of opengewerkt) zouden dan door de noodzakelijke schaalvergro-
 ng grondig verminkt worden. Het is dus niet eenvoudig om een correct 

aantal (kwalita  eve) woningen te bekomen (inkijk, hoekoplossingen ...). Het 
bouwblokmodel biedt onvoldoende garan  e voor een haalbare dichtheid. 
Door het bouwblokconcept te openen in de dwarsrich  ng worden moeilijke 
hoekoplossingen op een beperkte bouwdiepte van  meter vermeden. 
De gewenste dichtheid kan worden geop  maliseerd door het nauwkeurig 
bepalen van de bouwhoogte van de verschillende stroken. De groene spine 
en het Rabotpark worden volop betrokken bij de nieuwe woonomgeving, 
wat nodig is om de beoogde dichtheid te verantwoorden. In het stroken-
concept ontstaan vrijheidsmarges voor typologische varia  e met op  male 
bezonning, privacy, uitzicht ...

Gevarieerde woonomgeving
Tussen de verschillende stroken ontstaat een staalkaart van karakteris  eke 
woonplekken. Aan de Opgeëistenlaan vormen eerder beschu  ende en 
ingetogen gevels een duidelijke begrenzing en een zichtbare samenhang. 
Naar de Filips van Cleefl aan wordt meer interac  e gezocht met de nieuwe 
groene spine van het Rabotpark en met de Rabotwijk zelf. Door zich volop 
te openen toont de nieuwe ontwikkeling hier een ander gezicht, en wordt 
de groene dreef een echte ruggengraat die de nieuwe woonwijk verbindt 
met het Rabotpark.

strokenmodel
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De snede als kwaliteitsbewaker van de publieke ruimte
In het verdere ontwerpproces wordt de snede gezien als kwaliteitsbewaker 
van de publieke ruimte. In het bijzonder speelt het maaiveldniveau een cru-
ciale rol voor de kwaliteit van de nieuwe woonomgeving. De voorgestelde 
publieke, collec  eve en private buitenruimtes kunnen naar evoluerende 
inzichten  jdens het herstructureringsproces bijgesteld worden (brand-
weer, bovengronds bewonersparkeren, rijrich  ngen, mate van gewenst 
recrea  ef gebruik ...), zonder daarbij de integra  e van volgende omge-
vingskwaliteiten uit het oog te verliezen: de toekoms  ge ontwikkeling van 
het Griendeplein als openbaar vervoersknooppunt, het doortrekken van 
de Lieve als kern voor de nieuwe woonontwikkeling, de doorwaadbaarheid 
van het oostelijk deel naar het Rabotpark, en het inze  en van de groene 
spine als verbinding voor langzaam verkeer.
De strook tussen de Opgeëistenlaan en de Filips van Cleefl aan is vanaf de 
trambrugsite tot het Griendeplein een unieke ‘urban void’ in de binnen-
stad. Het nieuwe gerechtsgebouw, het jongerenontmoe  ngscentrum (JOC) 
en Rabotpark vormen niet alleen een perfecte vertaling van dit gegeven, 
maar geven ook een zeer duidelijke oriënta  e aan deze stedelijke leegte: 
de kwalita  eve groene spine langs de Filips van Cleefl aan versus een her-
kenbare zichtrela  e aan de Opgeëistenlaan, en een groene open zijde aan 
de Trambrugsite versus een kop aan het Griendeplein. De herontwikkeling 
van de site Rabo  orens vormt een nieuwe totaalfi guur die deze structuur 
vervolledigt.
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Uitwerking van het strokenmodel d.m.v. ontwerpend 
onderzoek

Diverse buitenruimtes
De buitenruimten tussen de bouwstroken hebben telkens een eenduidig 
statuut. De private en/of collec  eve buitenruimten zijn zo breed mogelijk 
opdat de leefruimten van woningen er maximaal op gericht kunnen worden. 
De publieke doorsteken zijn net eerder smal en vergroten de onderlinge 
samenhang van de verschillende bouwvolumes. Het minimale profi el van 
de publieke doorsteken wordt bepaald door de nood aan bezoekersparke-
ren en de toegankelijkheid voor brandweer en dienstverkeer (verhuizing, 
vuilnis ...). Alle ruimten zijn opgespannen tussen de groene spine uit het 
masterplan Beel-Achtergael-Desvigne en de Opgeëistenlaan.

Door verbredingen naar de groene spine takken de publieke ruimtes tussen 
de nieuwe bouwstroken aan op deze basisstructuur, die de verschillende 
volumes verbindt. De beslotenheid van de buitenruimtes in langsrich-
 ng wordt doorprikt via doorzichten naar aanpalende publieke of private 

buitenruimten.
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Binnen de nieuwe totaalfi guur zijn drie publieke plekken van bijzonder 
belang. Zij bepalen in grote mate de integra  e van de nieuwe ontwikke-
ling in de omgeving. Het Griendeplein wordt naar analogie met Gent-Zuid 
heringericht tot een belangrijk openbaar-vervoersknooppunt in de Gentse 
binnenstad. Grenzend aan dit knooppunt kunnen beperkte diensten in de 
nieuwe bebouwing geïntegreerd worden. Het historische Rabotgebouw 
accentueert een centrale oversteekplaats over de Opgeëistenlaan. In de 
publieke ruimte kunnen verwijzingen gemaakt worden naar het voormalige 
tracé van de Lieve. Ook hier wordt de gelijkvloerse ruimte voor (bij voorkeur 
gemeenschaps)voorzieningen voorbehouden. De Lievetuin wordt gezien 
als kern van de nieuwe woonontwikkeling. Het Rabotpark, dat ingericht 
wordt rondom het gerechtsgebouw, is een dankbare groene ruimte voor 
de nieuwe woningen. Het uitzicht op het park kan gevaloriseerd worden in 
een hoog smal accent als beëindiging van de nieuwe structuur.

drie belangrijke publieke ruimtes op stadsdeelniveau: Griendeplein, Lievetuin en 
Rabotpark

wand Opgeëistenlaan
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Acht bouwstroken, meervoudige woonkwaliteit

Binnen en tussen de verschillende buitenruimtes ontstaat een staalkaart 
van karakteris  eke samenhangende woonomgevingen. Bijzondere aan-
dacht gaat naar het vermijden van inkijksitua  es gecombineerd met een 
op  male bezonning. Binnen één strook wordt niet gevarieerd in bouw-
hoogte. De resterende vrijheidsmarges worden ingezet voor typologische 
varia  e, op  male bezonning, privacy, uitzicht ...
De totaalfi guur is een simula  e en moet niet gezien worden als de enige 
mogelijke confi gura  e. Ze stree   naar een gevarieerde ontwikkeling die 
makkelijk af te stemmen is op het gewenste programma en de mogelijke 
evolu  e ervan.

Sfeerbeschrijving tussen en binnen stroken A, B en C

Wonen aan het Griendeplein
De huidige afgeschuinde hoek van het gebouw naar de Filips van Cleefl aan 
zorgt voor een trechtervormig Griendeplein: beperkt geopend naar de 
Opgeëistenlaan en volop geopend naar de Rabotwijk.

Wonen rondom een besloten binnentuin
De private (collec  eve) buitenruimte tussen stroken B en C wordt gezien als 
een semi-verharde binnentuin met een besloten karakter. De aanpalende 
duplexen en appartementen hebben terrassen die hierop uitkijken.gewenste sfeer Griendeplein
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Strook A

Wonen boven winkels, doorzonappartementen met leefruimte en terras 
op het Griendeplein, stedelijk wonen met zuidwest terrassen en slaapka-
mers op het noordoosten, diepe woningen met een centrale sanitaire kern, 
wonen is toegankelijk vanuit de verhoogde passage tussen A en B.

Strook B
Brede gestapelde maisone  es; bovenwoning met zuidgericht dakterras; 
benedenwoning met verhoogd terras naar de binnentuin.

Strook C
Diepe (duplex)appartementen met zuidwestgericht terras naar de 
binnentuin.

Sfeerbeschrijving tussen en binnen stroken D en E

Wonen aan het water in de lievetuin
De Lieve stond in verbinding met het kanaal Gent-Damme-Zwin, de eerste 
kunstma  ge verbinding tussen Gent en de Noordzee. Een rabot of keersluis 
was een ophaalbare houten schuif die het water op peil hield. Hiermee 
werd de Lieve in een negental vakken met een verschillend niveau ten 
opzichte van de zeespiegel ingedeeld. De hoogteverschillen schommelden 
tussen  en  cm. Het monument aan de Rabotsite is zo’n rabot. Vanaf 
het einde van de e eeuw vond een verzanding en demping van de Lieve 
plaats en is enkel het historische gebouw overgebleven.
Tussen D en E wordt een collec  eve tuin ingericht, een verblijfplaats voor 
de buurt. De aanwezigheid van water gee   karakter aan deze ruimte 
(Lievetuin). Ter ondersteuning van deze plek bevat het gelijkvloers van strook 
E (bij voorkeur gemeenschaps)voorzieningen, zoals een kinderdagverblijf, 
naschoolse opvang, wijkcentrum, wassere  e, ondersteuning ouderenwo-
nen ... De tuin kan afsluitbaar zijn: bijvoorbeeld aan de Opgeëistenlaan met 
een tuinmuur en aan de groene spine met een open hekwerk?

de straat tussen stroken C en D, die geopend wordt 
naar de Lievetuin helemaal rechts in beeld

waterelementen in de Lievetuin
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De smalle straat tussen C en D wordt op het maaiveldniveau visueel 
geopend naar de Lievetuin. Het water en de tuin bepalen mee de sfeer 
van deze doorsteek, maar de tuin is van hieruit niet toegankelijk. Onder 
strook D is plaats voor bezoekersparkeerplaatsen.

Strook D
Ondiepe galerijfl ats met zuidwestgerichte terrassen. De galerijen heb-
ben zicht op de Lievetuin. Ook een gespiegelde oriënta  e is mogelijk. 
Gelijkvloers bezoekersparkeren in contact met het water.

Strook E
Uitzonderlijk pa  owonen boven gemeenschappelijke func  es, collec  ef 
wonen (bijvoorbeeld ouderenwonen met voorzieningen op gelijkvloers?), 
een deel inpandig parkeren op het gelijkvloers?

Sfeerbeschrijving tussen en binnen stroken F, G en H

Wonen in een collec  eve parktuin
De oostelijke zijde van de woonontwikkeling hee   uiteraard een bevoor-
rechte rela  e met het Rabotpark. Tussen F, G en H wordt een groene ruimte 
ingericht die gebaseerd is op een doorwaadbaarheid en visuele open-
heid naar het Rabotpark. Door met het vergroten van de afstand tot het 
Rabotpark het aantal doorkijken en doorsteken te verminderen wordt de 
strook tussen F en G een in  emere parktuin, eventueel afsluitbaar. Delen 
van de parktuin zijn verhard. Er kunnen openingen zijn naar een onder-
grondse garage.

Hoog wonen met zicht op het rabotpark
Zoals aan het Griendeplein wordt ook strook H op de rand van het perceel 
gebouwd. Dit wordt le  erlijk vertaald in een geknikt gebouw. Het maakt 
de zichtbare kop naar het park karakteris  eker: minder generisch en meer 
specifi ek. Het zorgt voor een verbreding van de doorsteek tussen G en H, 
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die zich opent naar de groene spine. Maar op die manier maakt gebouw 
H ook een beschu  ende geste naar het Rabotpark. Een voldoende hoog 
open gelijkvloers waarborgt een betrokken en transparante houding naar 
de omgeving.

Strook F
Appartementen met zuidwestgerichte terrassen naar de doorsteek, of 
noordoostgerichte terrassen naar de parktuin.

Strook G
Inpandig wonen midden in de parktuin, appartementen met zuidwest- of 
noordoostgerichte terrassen.

Strook H
Hoog wonen met uitzicht op het Rabotpark en het gerechtsgebouw.

Ontslui  ng
De doorsteken voor gemotoriseerd verkeer worden opgevat als woonerf. 
Naast de hoogte van de aanpalende bouwstroken zijn het aantal vereiste 
bezoekersparkeerplaatsen en de benodigde ruimte voor brandweerwagens 
rich  nggevend voor de profi lering van deze doorsteken.
Voor het bezoekersparkeren wordt gerekend met een coëffi  ciënt van ,  op 
het totaal aantal woningen. Deze parkeerplaatsen moeten allemaal boven-
gronds gerealiseerd worden.
Inzake brandweertoegankelijkheid is het belangrijk dat van elke woning 
tenminste één gevelopening bereikbaar is voor de brandweerladder én dat 
de brandweerlui de traphal zonder omwegen kunnen bereiken.
Alle woonstraten hebben een minimumbreedte van  meter. Dit verhindert 
brandoverslag tussen twee bouwstroken. Dit is eveneens het minimum 
inzake de regel van een rijwegbreedte van  meter met een open ruimte 
tot het gevelvlak van minimum  meter. Ook de minimumbreedte van 
een doodlopende straat met aanpalende middelhoogbouw is  meter. 
Omwille van de laatstgenoemde mo  veringen mogen zich in dat geval 
over de volledige breedte van  meter geen obstakels (bomen, zitbanken, 
parkeerplaatsen ...) bevinden die het achteruitrijden of de toegankelijkheid 
van het gevelvlak verhinderen.
Verder onderzoek over ontslui  ng zal gebeuren n.a.v. de Open Oproep en 
het verdere ontwerpproces. Naar aanleiding van de contour/conceptstudie 
over het Griendeplein is immers beslist dat het in- en uitrijden gebeurt via 
de Filips van Cleefl aan en niet langer via de Opgeëistenlaan.
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Ondergronds parkeren
Het bewonersparkeren gebeurt (half)ondergronds. Om de kostprijs te druk-
ken worden de parkeerplaatsen best in één parkeerlaag gerealiseerd. De 
parkeerlagen worden ingeplant onder de bebouwingsstroken en de private 
buitenruimte. De parkings volgen de fasering van het bouwproject.

Verschillende bouwfases
Fasering kan in principe volgens verschillende scenario’s. Toch is er een 
voorkeurscenario. Er zijn een aantal redenen om te starten met de a  raak 
van toren  aan het Griendeplein:
• huisvest het kleinste aantal huishoudens,
• bouwfysisch het slechtst aan toe,
• de grootste oppervlakte komt vrij,
• hee   de meest nega  eve connota  e in de buurt,
• zo zijn schaduw werpen op oostelijk gelegen ontwikkeling.

In de de fase zou idealiter gestart worden met de a  raak van toren . 
Zo kan opnieuw een substan  eel aandeel nieuwe woningen gerealiseerd 
worden. Naar het einde van bouwfase  zou dan toren  kunnen gesloopt 
worden, zodat hij geen hinder meer vormt voor de nieuwe woningen. Op 
die manier blij   toren  het langst bewoonbaar, eventueel als  jdelijke 
herhuisves  ng voor de mensen die op de site wensen te blijven wonen.
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Essen  e/krachtlijnen van het strokenconcept

Het bouwstrokenmodel biedt als stedenbouwkundig systeem een aantal 
duidelijke ruimtelijke kwaliteiten en maakt fl exibele invulling mogelijk. Dit 
concept werd vervolgens via ontwerpend onderzoek verder verfi jnd en 
onderzocht op zijn specifi eke ruimtelijke kwaliteiten en mogelijke organi-
sa  es. Het ontwerpend onderzoek toont een wervende, maar indica  eve 
invulling van de site. Andere oplossingen zijn denkbaar en mogelijks te 
onderzoeken, maar een aantal principes moeten worden gehandhaafd om 
de ruimtelijke kwaliteit van het voorgestelde concept te garanderen. Het 
systema  sch oplijsten van de stedenbouwkundige krachtlijnen moet hel-
pen om de bindende richtlijnen voor de herontwikkeling van de site van de 
Rabo  orens te formuleren in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Onderstaand overzicht is een verwerking van de krachtlijnen van de ste-
denbouwkundige voorstudie van WIT-architecten. Naar aanleiding van de 
opmaak van de contour/conceptstudie van het Griendeplein en omgeving 
was het nodig een aantal aspecten bij te sturen.

Globale belijning

Verankering van het bouwstrokenmodel in de omgeving

Doortrekken groene spine en streven naar alignement met achterzijde 
gerechtsgebouw
Door het maximaal doortrekken van de groene spine over de site van de 
Rabo  orens tot aan het Griendeplein wordt een globale stedenbouwkun-
dige fi guur vervolledigd op niveau van de stad. De groene spine gee   als 
publieke ruimte een duidelijke rich  ng aan het gebied van het jongeren-
ontmoe  ngscentrum (JOC) tot aan het Griendeplein. Eén exacte lijn van de 
bouwstroken met de achterzijde van het gerechtsgebouw (zie ‘alignement’ 
op de fi guur) blijkt na opme  ng van het terrein niet mogelijk. Benadering 
van dit ‘alignement’ kan wel nog, zodat de groene spine nog voldoende 
krach  g blij  . Dit wordt vertaald naar een verplichte bouwlijn. Door ook 
de bouwlijn aan de zijde van de Opgeëistenlaan hiermee parallel te maken 
en te defi niëren als verplichte bouwlijn plaatst de bouwzone zich over de 
volledige lengte in lineair stramien van de groene spine. De bouwstroken 
spannen zich in hun volledigheid op tussen deze twee evenwijdige lijnen.
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Specifi eke kopse begrenzingen van de globale bouwzone

De bouwstroken begrenzen op de kopse zijden van de site twee substan-
 ële open publieke ruimtes: het Griendeplein en het Rabotpark. Door 

precies de omplooiende perceelsgrens te volgen leveren ze twee karakte-
ris  eke kopgebouwen die de fi guur verankert op de plek. De begrenzing 
van het Rabotpark sluit in een omplooiende beweging de ruimte enigszins 
af van de achtergelegen wijk, terwijl de omplooiende begrenzing van het 
Griendeplein zich juist opent naar de wijk toe. De realisa  e van deze spe-
cifi eke fronten kunnen worden verzekerd door een verplichte bouwlijn op  
te leggen volgens de omplooiende perceelsgrens.

Precieze verankering in de omgeving en bepaling van een aantal 
verplichte bouwlijnen
Het benaderende alignement met het gerechtsgebouw en de kopse 
begrenzing geven een duidelijk kader waartussen de stroken opgespan-
nen worden, tussen  parallelle lijnen, op zich quasi parallel met de groene 
spine en de Opgeëistenlaan. Er werd naar gestreefd om het globale grond-
oppervlak van dit kader te maximaliseren, teneinde de dichtheid - en dus 
de hoogtes en breedtes van de bouwstroken - niet al te zeer op te drijven. 
Het kader meet ongeveer .  m² en hee   als uiterste maten ,  meter 
op ongeveer  meter, vermeerderd en verminderd met de omplooiende 
grenzen op de koppen van de contour. Alle verdere afme  ngen, oppervlak-
tes en of bebouwingsindexen zijn rela  ef ten opzichte van deze maten.
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De stedenbouwkundige voorstudie van WIT-architecten zag het snijpunt 
van de oplijning volgens de achterzijde van het gerechtsgebouw met de 
perceelsgrens aan het Rabotpark als een exact referen  epunt bij het uitzet-
ten van een maximale bouwzone. Dit exacte snijpunt is - naar aanleiding 
van het opme  ngsplan - licht verschoven rich  ng groene spine, maar 
dit doet geen a  reuk aan het behoud van de globale contour. De kopse 
begrenzingen op de omplooiende perceelsgrenzen worden in zekere zin 
gera  onaliseerd: voor ongeveer twee derde van hun lengte staan ze perfect 
loodrecht op de bouwlijn aan de Opgeëistenlaan, voor een derde plooien 
ze om volgens de rich  ng van de perceelsgrens.

Bouwstrokenmodel, tussen samenhang en diff eren  a  e
Bij de uitwerking van het concept werden reeds een aantal kwaliteiten van 
het strokenmodel vermeld waardoor een betere integra  e in de omgeving 
kan worden bekomen dan met de andere modellen: doorzichten naar de 
groene spine, doorbreken van een monotone gevelwand, een gevarieerd 
straatbeeld, betere bezonning, grotere openheid naar de buurt door de 
opgespannen buitenruimtes, geen moeilijke hoekoplossingen ... De onder-
linge samenhang van de totaalfi guur is belangrijker aan de stadszijde 
(Opgeëistenlaan) dan aan de zijde van de Rabotwijk (Filips van Cleefl aan, 
groene spine). Een gediff eren  eerde reeks van gebouwen aan de groene 
spine sluit beter aan bij kleinschaligheid van de wijk, terwijl een samen-
hangende reeks gebouwen eerder een grootschalig stedenbouwkundige 
fi guur onderstreept op stadsniveau. De ruimtelijke beleving van de bouw-
stroken zal best meer gesloten zijn aan de verkeersruimtes (Opgeëistenlaan 
en Griendeplein) en liefst meer open aan de verblijfsruimtes (groene spine 
en Rabotpark).

De stedenbouwkundige voorstudie van WIT-architecten voorzag daaruit 
volgende rich  nggevende totaalfi guur voor de materialisering van de 
gevels ter hoogte van de Opgëeistenlaan en het Griendeplein: samenhang 
is het leidmo  ef. De gevelvlakken zijn eerder gesloten, hebben een uniform 
materiaalgebruik (gebouwen, tuinmuren ...), vormen een aaneengesloten 
geheel dat verankerd lijkt in de grond. Geledingen in het gevelmateriaal 
zijn eerder ver  caal en uitstulpingen ten opzichte van het gevelvlak worden 
vermeden (inpandige terrassen). In samenspraak met WIT-architecten blij   
deze visie mogelijk, zonder een randvoorwaarde te zijn. Aan de ontwerp-
teams van de Open Oproep is gevraagd hierover een eigen visie te geven.

gevel Opgeëistenlaan
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Diff eren  a  e is het leidmo  ef bij de uitwerking van de gevels aan de groene 
spine en het Rabotpark. Deze gevels zijn meer opengewerkt (beglaasd) en 
vertonen een horizontale gelaagdheid. Uitkragende gevelelementen (zon-
neweringen, balkons) en variërende ver  cale ritmes verlevendigen het 
gevelvlak en onderstrepen verder de horizontale geleding. Voor de interne 
gevels binnen het bouwstrokenmodel is nog interpreta  evrijheid mogelijk 
bij de verdere architecturale uitwerking.

gevel Filips van Cleefl aan

Om te kunnen spreken van bouwstroken moet elk gebouw minimaal opge-
spannen worden tussen de twee verplichte bouwlijnen. Elke bouwstrook 
is ontworpen als  gebouw en hee   een eigen architecturale iden  teit.

stroken opgespannen tussen spine en Opgeëistenlaan (andere confi gura  es 
voor de footprint zijn denkbaar
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Bestemmingzones

Opdeling in publieke ruimtes en deelprojecten

Groene spine maximaal inrichten als groene verblijfsruimte

Om de publieke ruimte van de groene spine maximaal in te ze  en als 
publieke verblijfsruimte, zijn de dwarsende verkeersontslui  ngen hieraan 
ondergeschikt.

Minimale wegenis: geknikte woonerven als ontslui  ngsstructuur
De ontslui  ng voor gemotoriseerd verkeer gebeurt rechtstreeks via de 
Filips van Cleefl aan (en niet langer via de Opgëeistenlaan, zoals de ste-
denbouwkundige voorstudie van WIT-architecten voorzag). De publieke 
wegenis binnen de contour blij   beperkt tot twee straten. De nieuwe 
straten ontwijken de bestaande torens. Deze strategische plaatsing maakt 
een gefaseerde a  raak van de bestaande gebouwen mogelijk. De straten 
worden smal gehouden om binnen de globale site vooral de open ruimtes 
binnen de projectzones te kunnen maximaliseren. Bredere zones maken 
terugkeerbewegingen van personenwagens, eventueel in meerdere bewe-
gingen, mogelijk. Om dienstverkeer met grotere draaicirkels (brandweer, 
vuilniskar) te bedienen, voorzag de stedenbouwkundige voorstudie van 
WIT-architecten een beperkte ‘zone voor doorrit’ van  meter breed aan de 
bouwlijn in de groene spine. Op die manier konden grotere lussen gevormd 
worden tussen de verschillende straten. Omdat ontslui  ng evenwel via de 
Filips van Cleefl aan gebeurt in plaats van de Opgëeistenlaan, is het mogelijk 
dat keerlussen aan de zijde van de Opgëeistenlaan kunnen gebeuren. Dit 
is een ontwerpopgave voor de ontwerpteams van de Open Oproep en het 
verdere ontwerpproces.
De specifi eke intekening van de straten met een knik beoogt een wel-
bepaald ruimtelijk karakter voor de straten als woonerf. De straten zijn 
breder aan de groene spine en nauwer aan de Opgeëistenlaan. De twee 
tegenoverliggende gevels langs de straten zullen niet over de volledige 
lengte evenwijdig zijn met elkaar, maar minimaal over een vierde van de 
bouwdiepte van rich  ng verschillen. Deze specifi eke intekening van de stra-
ten wordt gezien als een minimale te respecteren wegenis, maar niet als 
verplichte bouwlijnen.

groene spine die zoveel als mogelijk verkeersvrij moet blijven
minimale wegenis
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Lievetuin, als een centrale publieke verblijfsplek langs de Nieuwe Lieve

Een centrale publieke ruimte temidden van de ontwikkeling voegt een extra 
woonkwaliteit in en kan door middel van water een verwijzing beva  en 
naar het historische tracé van de gedempte Lieve. Door een directe ruim-
telijke visuele verbinding kan dit ook de historische Rabo  orens aan de 
overzijde valoriseren.
De stedenbouwkundige voorstudie van WIT-architecten tekende een water-
par  j in, die onmiddellijk aansluit op het snijpunt van een denkbeeldige 
centrale as loodrecht op de historische Rabo  orens met de bouwlijn aan de 
Opgeëistenlaan. Deze ‘Nieuwe Lieve’ spant zich binnen het centrale deel-
project op tussen de verplichte bouwlijnen. Om mee te kunnen spelen als 
ruimtelijk element hee   WIT-architecten een waterpar  j ingetekend met 
een minimale con  nue breedte van  meter, met een harde con  nue lijn 
ter hoogte van de zuidwestelijke begrenzing van deze waterpar  j.
Dit idee is waardevol. Wel vrezen de VMSW, WoninGent en de Stad Gent 
dat fi nanciering en beheer moeilijke aspecten kunnen zijn, inbegrepen het 
net houden van de publieke ruimte. Daarom is aan de ontwerpteams van de 
Open Oproep gevraagd hierover een eigen visie te geven en dit verder uit te 
werken. De idee van water moet aanwezig zijn, maar het moet betaalbaar 
zijn en beheerbaar blijven.
De noordoostelijke begrenzing van de ‘Nieuwe Lieve’ is vrijer en gemak-
kelijk toegankelijk vanuit de Lievetuin. De Lievetuin beoogt eerder een 
besloten verblijfskarakter dan een verbindende openheid. De begrenzing 
van de Lievetuin binnen projectzone  wordt nog niet vastgelegd, maar 
zal over de hele lengte aansluiten bij de Lieve. Een minimum oppervlakte 
voor de Lievetuin (inclusief de Nieuwe Lieve) van +/- .  m² kan worden 
verzekerd door het defi niëren van een maximale bebouwingsindex voor de 
gehele projectzone. De Lievetuin is een publieke ruimte op volle grond in 
de openlucht: ondergrondse lagen en overbouwingen zijn niet toegelaten, 
zodat ook hoogstammen groeikansen hebben.
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Drie samenhangende deelprojecten

De twee publieke straten verdelen de projectzone in drie deelprojecten.
Groepswoningbouw is de hoofdbestemming voor elk van de deelprojec-
ten. Voor elk van de deelzones moet een globaal inrich  ngsplan worden 
opgemaakt vooraleer een stedenbouwkundige vergunning kan worden 
afgeleverd. De fasering valt niet per se samen met de projectzones.

Toevoegen andere programma’s
Om de lee  aarheid van de woonwijk te waarborgen, om het mono-
tone residen  ële karakter te doorbreken worden in twee cruciale zones 
verplicht niet-residen  ële programma’s vastgelegd op de gelijkvloerse ver-
dieping. De zones sluiten aan bij belangrijke publieke ruimtes: strook A bij 
het Griendeplein en strook E bij de Lievetuin. Mogelijke niet residen  ële 
programma’s zijn: handelsruimtes, openbare dienstverlening, kinderdag-
verblijf, socio-culturele func  es ... De toegevoegde programma’s moeten 
compa  bel zijn met het woonprogramma en de woonkwaliteit bevorderen.

Verdeling programma: max VIT
Op  malisa  e van de simula  e uit het ontwerpend onderzoek hee   geleid 
tot een programma van  wooneenheden. Een gemiddelde wooneen-
heid wordt begroot op een bruto-vloeroppervlakte van circa  m . Het 
woonprogramma van .  m  bruto-vloeroppervlakte wordt verdeeld 
over de  à  woonstroken in de drie deelzones. Een ra  onalisa  e van de 
simula  es in het ontwerpend onderzoek gee   een rich  nggevende verde-
ling van de woningen over deelproject ,  en  van - -  %. Voor zowel  
A als E wordt op het gelijkvloers samen .  m² bruto-vloeroppervlakte 
niet-residen  ële func  es voorzien. Dit gee   een rich  nggevende - maar zo 
nauwkeurig mogelijk te benaderen - maximale V/T voor elke deelproject. 
De V/T wordt verfi jnd naar aanleiding van de Open Oproep en het verdere 
ontwerpproces.

drie projectzones W , W  en W
buurtprogramma’s op het gelijkvloers van  cruciale zones (rode arcering)
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Specifi ca  es

Bijzondere richtlijnen voor deelprojecten

Aantal stroken per deelzone

In zone : minimaal twee, maximaal drie stroken. De mogelijkheid moet 
bestaan om twee dikkere gebouwen te maken met een grotere binnentuin 
in plaats van drie gebouwen. Strook B kan in dat geval vervallen.
In zone : twee stroken, D en E.
In zone : minimaal drie stroken, F, G en H.

Extra ontslui  ngsmogelijkheden binnen de deelprojecten: 
binnenstraten
Binnenstraten of extra doorsteken kunnen nodig zijn binnen een deel-
project om de interne ontslui  ng te organiseren. De binnenstraten zijn 
voldoende smal, zijn privaat, maar hebben een publiek karakter.
• binnenstraat mogelijk in deelproject : tussen stroken A en B,
• geen binnenstraten toegelaten in deelproject ,
• binnenstraat verplicht in deelproject : tussen stroken G en H.

private binnenstraten als extra ontslui  ng
aantal stroken per projectzone
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Kwalita  eve open ruimte binnen de deelprojecten: minimum aan open 
ruimte = max B/T

De woonkwaliteit in het strokenmodel wordt voor een groot stuk bepaald 
door de maat van de tussenliggende open ruimtes. Opdat de open ruimte 
tussenin nog voldoende ruim zou zijn wordt de footprint van gebouwen per 
deelzone beperkt door een rich  nggevende - maar zo nauwkeurig moge-
lijk te benaderen - maximale bouwindex, B/T max. (voor meer details zie 
appendix: oppervlaktesimula  es). De bouwindex wordt verfi jnd naar aan-
leiding van de Open Oproep en het verdere ontwerpproces.
Alle intern gelegen open ruimtes hebben een duidelijk collec  ef, maar 
priva  ef statuut als hoofdzakelijk gemeenschappelijke buitenruimte. De 
hoofdtoegangen tot de woningen bevinden zich bij voorkeur niet in deze 
binnentuinen, maar aan de publieke straat of de extra binnenstraat.

minimum aan kwalita  eve open ruimte binnen de deelprojecten = max B/T

Precieze bouwenveloppes voor  sterkhouders binnen het 
strokenmodel
In elk deelproject zit een gebouw dat de ruimtelijkheid van een aangren-
zende publieke ruimte bepaalt, en omgekeerd. Deze gebouwen kunnen 
gezien worden als de sterkhouders van het bouwstrokenmodel. Door 
de eigenheid van deze sterkhouders te bepalen in een stringente ste-
denbouwkundige enveloppe wordt de beoogde cadans van de globale 
stedenbouwkundige fi guur al voor een groot deel vastgelegd.
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. Een brede kop aan Griendeplein:
• robuuste massa: minimum  meter diep en maximum  bouwlagen 

hoog (minimum ,  meter en maximaal ,  meter),
• verplicht hoog gelijkvloers om niet-residen  eel programma mogelijk te 

maken: ,  meter hoog.

. Een smalle schijf op de grens van de ‘Nieuwe Lieve’:
• ranke schijf: maximum  meter breed en minimum  en maximum 

 bouwlagen hoog (minimum  meter en maximum  meter). Dit 
gebouw moet een zekere hoogte hebben als ritmerend element in het 
midden van de bouwzone, maar zal steeds lager moet zijn dan de eind-
schijf aan het Rabotpark,

• laag onbebouwd gelijkvloers met visuele openheid naar de Lieve; moge-
lijkheid tot organiseren van bezoekersparkeren (minimum ,  meter vrije 
hoogte).

. Een smalle eindschijf aan het Rabotpark:
• smal hoog volume: maximum  meter breed en minimum  en maxi-

mum  bouwlagen hoog (minimum  meter en maximum  meter),
• hoog onbebouwd gelijkvloers zodat het Rabotpark visueel doorloopt 

tot in de binnenstraat tussen stroken G en H (minimum  meter vrije 
hoogte). Het hoge onbebouwde gelijkvloers gee   meer ruimtelijkheid 
(licht en lucht) aan de smalle straten en biedt plaats om het bezoekers-
parkeren te organiseren.

Als boekensteunen van het globale project hebben de gebouwen een zui-
vere volumetrie van stroken: ze hebben verplicht allemaal een plat dak 
en een con  nue kroonlijst. Om de bepalende rol te kunnen vervullen zijn 
de sterkhouders ook telkens de hoogste gebouwen van de betreff ende 
bouwzone.

Vrijere gabarieten voor de andere stroken
Door het ritme vast te leggen met een precieze bepaling van de drie sterk-
houders is er meer interpreta  evrijheid mogelijk voor de overige stroken 
van het bouwstrokenmodel. Alle gebouwstroken moeten natuurlijk deel 
uitmaken van de gewenste samenhangende stedenbouwkundige fi guur. 
Het globale stree  eeld wordt gevormd door een reeks van gebouwen met 
pla  e daken. Bijzondere dakvormen lijken daar niet in thuis te horen. Een 
con  nue kroonlijst is niet verplicht (wel mogelijk: verspringingen, schuine 
kroonlijsten), maar een te ritmerende kroonlijst lijkt niet aangewezen. 
Vanuit dat perspec  ef mogen hellende daken slechts fl auw hellend zijn en 
enkel hellend in de lengterich  ng van de stroken.



47 

Parkeren

Bewonersparkeren wordt (half)ondergronds georganiseerd. Ondergronds 
parkeren is niet toegelaten onder het publiek domein (Lievetuin, wege-
nis). Het bezoekersparkeren wordt bovengronds gerealiseerd, deels in de 
publieke ruimte maar kan ook deels binnen de deelprojecten. De inri  en 
naar de ondergrondse parkings worden opgelost binnen de projectzone en 
niet afgewenteld op de publieke ruimte. In/uitri  en kunnen enkel ontsloten 
worden via de Filips van Cleefl aan en de twee nieuwe straten.

Totaalfi guur

Van stedenbouwkundige krachtlijnen naar randvoorwaarden

In drie grote stappen werden de stedenbouwkundige krachtlijnen gefor-
muleerd voor de herontwikkeling van de site van de Rabo  orens naar 
een samenhangende fi guur in bouwstroken. In een eerste stap werden 
de principes aangegeven hoe het strokenmodel kan worden verankerd in 
de globale omgeving door verplichte alignementen, begrenzingen van de 
bouwzone en een indica  e van een gewenst beeld ten opzichte van de 
omgeving. In een tweede stap werd binnen de bouwzone de globale ver-
deling tussen publieke en private ruimte uitgezet in een globale verdeling 
van het programma. In een derde laag worden specifi eke bepalingen per 
deelzone vastgelegd waarmee een aantal sterkhouders van het gewenste 
model worden vastgelegd.
De overlapping van de drie lagen gee   het kader waarbinnen het stroken-
model verder kan worden uitgewerkt tot een echte woonomgeving. Dit 
‘bindend’ kader is soms heel precies in de bepaling van ruimtelijke elemen-
ten, terwijl in andere zones meer vrijheid wordt gelaten. Dit gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan zal deze krachtlijnen verder vertalen in een 
we  elijk kader. Belangrijk bij het formuleren van de regelgeving is dat de 
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interpreta  e door bouwheren en ontwerpers het na te streven totaalbeeld 
vooropstelt en de krachtlijnen overeind blijven als een wervend beeld van 
een boeiende woonomgeving.
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Contour/conceptstudie voor het 
Griendeplein ( )
Na de opmaak van de stedenbouwkundige voorstudie van WIT-architecten 
was het noodzakelijk om een conceptstudie te maken voor de herinrich-
 ng van het Griendeplein en omgeving. De Stad Gent en De Lijn hebben 

namelijk de inten  e om ter hoogte van het Griendeplein een transferium 
aan te leggen, om zo ten noorden van het stadscentrum een volwaardig 
knooppunt voor tram en bus te creëren. Het Griendeplein moet tevens 
opgewaardeerd worden tot een evenwich  ge, structurerende en leesbare 
openbare ruimte.
Daarom was het van belang om de maximale contouren voor de nieuwe 
bebouwing op de site Rabo  orens te bepalen, om de herstructureringscon-
cepten van de publieke ruimte te bepalen en de randvoorwaarden vast te 
leggen voor de omgevende projecten, zodat te allen  jde een toekoms  ge 
herinrich  ng met een op  male aanleg van het transferium mogelijk blij  . 
De doelstelling van deze studie was geen uitgewerkt ontwerp, maar wel een 
stedenbouwkundig concept voor het openbaar domein, met een maatvaste 
inpassing van de verkeersinfrastructuur. Ook doet het uitspraken over de 
globale groenstructuur.
Dit rapport maakte (als bijlage) deel uit van de projectdefi ni  e voor de 
Open Oproep voor de Rabo  orens.
De conceptstudie is opgemaakt in opdracht van de Stad Gent. Het is opge-
leverd in januari .
Voornamelijk de ruimtelijke analyse, de visie en de ruimtelijke op  es zijn 
relevant voor dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Ze worden hier-
onder toegelicht.

Belangrijkste bijsturingen aan het strokenmodel naar 
aanleiding van de contourstudie

• De omtrek van de volledige vervangingsbouw is licht geroteerd en daar-
door niet meer exact gealigneerd met het verlengde van de achterkant 
van het gerechtsgebouw. Deze afweging hee   weinig impact op de glo-
bale percep  e van het project in de omgeving.

• De ontslui  ng van het terrein voor autoverkeer gebeurt langs de Filips 
van Cleefl aan in plaats van de Opgeëistenlaan.

• Strook A wordt op de hoek Griendeplein/ Opgeëistenlaan afgeknot in 
func  e van de exploita  e als knooppunt voor openbaar vervoer (tram 
en bus).

• Het voetpad langs strook A, kant Griendeplein, mag niet oneigenlijk wor-
den ingenomen door de publieke func  es op het gelijkvloers.
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Ruimtelijk-morfologische en stedenbouwkundige context

Een belangrijke kwaliteit van het Griendeplein is de ligging aan verschillende 
soorten weefsel met verschillende ac  viteiten: een dicht woonweef-
sel zowel ten noorden als ten zuiden van de boulevards, winkels aan de 
Wondelgemstraat, onderwijs op de Odisee-Technologiecampus Gent 
(voorheen KAHO), kantoren en gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan, 
knooppunt in het openbaar vervoernetwerk, toerisme en recrea  e langs 
water en groenassen. Hierdoor hee   deze plek vanzelf een zekere centrali-
teit. Ondanks zijn naam is het Griendeplein echter geen klassiek plein maar 
eerder een verkeersknooppunt.

Volgende bestaande groenstructuren worden gewaardeerd:
• de Leie ten zuiden van het Rabot,
• relicten van laanbepan  ng langs de Filips van Cleefl aan,
• hoogstammen op de site Rabo  orens,
• het bomendak van de paardekastanjes aan het begin van de 

Begijnhofl aan,
• de laanbeplan  ng op de middenberm van de Begijnhofl aan,
• de bomen op de Odisee-Technologiecampus Gent (voorheen KAHO) tus-

sen de Waldam en de woningen,
• de bomen aan de noordkant van het Griendeplein.

Voor de toekoms  ge groenstructuur is ook het concept van de groene 
spine van het park van belang: een bomenrij die de noordkant van het 
park a  oort en doorgetrokken wordt tot voorbij de Rabo  orens.
We hebben de verhouding tussen het strokenconcept en de publieke 
ruimte verder geanalyseerd.

Verkeerskundige analyse

Voetgangersverkeer

Volgende (toekoms  ge) func  es of routes trekken publiek aan, in volgorde 
van groo  e:
• structurele voetgangersroutes tussen de binnenstad en de wijk,
• het openbaar vervoertransferium (bus en tram),
• de Odisee-Technologiecampus Gent (voorheen KAHO),
• de Wondelgemstraat als lokale winkelas,
• de diensten en horeca op het Griendeplein en buurtvoorzieningen in 

de Lievetuin,
• verblijfsruimten (Lievetuin, bomendak, omgeving Rabo  orens),
• de toegangen tot de appartementsgebouwen en de woningen.

Hierdoor gaat het om een centrale plek.
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wenslijnen naar publieksaantrekkende func  es

Fietsverkeer

Hoewel het fi etsplan van Gent geen radiale route over het Griendeplein en 
door de Wondelgemstraat voorziet, is er in ieder geval een wenslijn vanuit 
de noordelijke wijken en de binnenstad. De helderheid wordt echter ver-
stoord door het eenrich  ngverkeer van de Hector Van Wi  enberghestraat, 
waardoor ook de Rabotstraat, Bachtenwalle en Sint-Antoniuskaai die rol 
moeten opnemen. Naast de oost-westlijn (Begijnhofl aan-Opgeëistenlaan) 
van het fi etsplan gaat het studiebureau dan ook uit van een noord-zuid-
gerichte structurele fi etsroute met een dubbele structuur. Vooral de route 
vanaf het Rabot, schuin door de toekoms  ge strokenbouw (Lievetuin), 
wordt als dusdanig een belangrijk uitgangspunt. Het uitbouwen van deze 
route vermindert ook het fi etsverkeer op het Griendeplein rich  ng noorden.

dubbele fi etsstructuur in het projectgebied zowel noord-zuid als oost-west
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Openbaar vervoer
Het Rabot is één van de zes hoofdhalten van de kernstad. Het is een struc-
tuurbepalende halte in het netwerk, in het bijzonder met betrekking tot 
de onderlinge overstap en elkaar versterkende lijnen. Met ongeveer  
instappers (niet overstappers) is de halte vitaal voor de bereikbaarheid van 
de buurt. Vooral ook overstappen tussen de twee tramlijnen en, in tweede 
orde, van bus naar tram is van belang.
Door de kruising van de trams en de belangrijke overstapbeweging wordt 
de ligging van de halte op de Begijnhofl aan een verkeerskundig uitgangs-
punt. In de spits rijdt tram  om de acht minuten en tram  om de zes 
minuten. Door kleine verstoringen kunnen twee trams soms tegelijker  jd 
toekomen. Ook moet inzet van langere trams ( m) mogelijk zijn.
Buslijnen kruisen elkaar op het Griendeplein, bepalend voor posi  onering 
van haltes. Er zijn twee bus-trambaanvakken aan aparte halten.

Autoverkeer
De huidige ringfunc  e die de as Begijnhofl aan-Opgeëistenlaan krijgt toe-
bedeeld, wordt op termijn verlegd naar het noorden op de as Nieuwe 
Vaart (al dan niet met Gasmeterlaan). Er is mogelijk sprake van een down-
grading tot een interne ontslui  ngsweg tot twee rijstroken, met vrije 
busbaan. Het knooppunt blij   wel een belangrijk lokaal verdeelpunt. Ter 
hoogte van de verkeerslichten zijn twee opstelstroken nodig, wellicht ook 
op het Griendeplein. Een rotondeoplossing is niet weerhouden omwille 
van de oversteekbaarheid en de routes van het openbaar vervoer in alle 
rich  ngen. Met een rotonde zijn er weinig of geen sturingsmogelijkheden 
in func  e van voorrang van bussen, maar ook de complexe situa  es voor 
kruising van de tram (met voorrang). De ontslui  ng van de strokenbouw 
(voor gemotoriseerd verkeer) wordt bij voorkeur georiënteerd op de Filips 
van Cleefl aan.

kruising tram  en 
haltes in de Opgeëistenlaan, tussen 
de x  rijbanen

kruising van de bussen
haltes op het Griendeplein, aan de 
buitenzijde van de x  rijbanen

schema autoverkeer
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Visie voor het Griendeplein

Het Griendeplein en ruime omgeving wordt opgevat als een ‘brug’, onder-
deel van het concept ‘Bruggen naar Rabot’, waarbij beide zijden van de 
stad langs de voormalige ringweg meer op elkaar betrokken worden. Het 
Griendeplein krijgt een uitgesproken centraliteit door de omliggende 
func  es: de hogeschool, het gerechtsgebouw, de site Rabo  orens en het 
omliggende park en het kan zich profi leren als de toegang tot het winkelge-
bied van de Wondelgemstraat. Het bomendak en het lineaire park kunnen 
lokale ontmoe  ngsruimtes worden die buiten de drukte gelegen zijn. Ook 
op verkeerskundig vlak is het Griendeplein een knoop waarin in eerste 
instan  e de voetgangerslooplijnen worden geop  maliseerd en vervolgens 
het openbaar vervoer als een ‘hoofdhalte met ambi  e’ wordt uitgebouwd. 
Voor fi etsers speelt het verhaal zich niet enkel af op het Griendeplein, 
maar in een ruimer gebied met kruising van parallelle lijnen waarin ook 
de groene spine en de Lievetuin een rol spelen. Dit wordt mogelijk door 
de huidige ring Begijnhofl aan-Opgeëistenlaan te downgraden tot een ste-
delijke boulevard en door een bijkomende groene dwarsverbinding in het 
stedelijk weefsel. Het geheugen van de plek wordt geac  veerd door ver-
wijzingen naar de Lieve, naar de lange ruimten van de spoorlijnen en naar 
de historische tracés van de boulevards. De Odisee-Technologiecampus 
Gent (voorheen KAHO) met een uitgesproken technische opleiding er   
de industriële func  e van de grote fabrieken net buiten de stadswal. Het 
Rabot als monument dient een belangrijke structurerende rol te krijgen. De 
historische radiale wegen behouden hun fi jnkorrelige structuur met lokale 
centraliteit: hoofdstraat met winkels en diensten.
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Ruimtelijke concepten

Griendeplein als stedenbouwkundige knoop

Het huidige Griendeplein, dat eerder het karakter hee   van een verkeers-
knooppunt, wordt verruimd tot een ruimere stedelijk knoop. De nieuwe 
ontwikkeling van de site Rabo  orens bestaat uit evenwijdige bouwstroken 
opgespannen tussen de Opgeëistenlaan en de Filips van Cleefl aan. De kop 
van deze stedelijke ontwikkeling staat op het ‘stedelijke‘ Griendeplein, maar 
deze strokenbouw krijgt ook een belangrijke gevel naar het lineaire park. 
Op het maaiveld is er een zekere overgang tussen park en binnenerven, op 
stedelijk niveau verschijnt dit als een nieuw soort bouwblok met een gevel 
op het einde van het park.

Griendeplein als knooppunt van ‘lange lijnen’
De historiek van deze site is steeds bepaald door grote of lange ste-
denbouwkundige structuren: de Lieve, de radialen, de stadswal, het 
spoorwegemplacement. Ter hoogte van de voormalige stadspoort en het 
Rabot komen deze ‘lange lijnen’ samen, al dan niet met een asverdraaiing. 
Hierdoor ontstaat een natuurlijk focuspunt. De groenstructuur speelt hier 
op in:
• con  nuïteit van de groene spine tot op het Griendeplein,
• laanbeplan  ng in de Begijnhofl aan (bestaand) en de Opgeëistenlaan 

(nieuw), maar onderbroken tussen het Griendeplein en het Rabot (ver-
ruimd Griendeplein),

• behoud van de bestaande bomengroep tegenover het Griendeplein, in 
het verlengde van de bomenrij Begijnhofl aan.

Hierdoor krijgt het verruimde Griendeplein een stenige vloer met een 
L-vormig plein rond de kop van de bouwstroken. Hier wordt het transferium 
ingeplant. Dit levert architecturale accenten, zowel in de bebouwing als in 
de infrastructuur (luifels en perrons tram- en bushalte).
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Symmetrisch dwarsprofi el voor de Opgeëistenlaan in een 
asymmetrische condi  e

In de studie ‘Bruggen naar Rabot’ werd geopteerd voor een asymmetrisch 
dwarsprofi el voor de Opgeëistenlaan. In de verkeersplanologische studie 
(VECTRIS) voor de Opgeëistenlaan en de Begijnhofl aan werd echter aan-
getoond dat een symmetrisch profi el guns  ger is in func  oneren van de  
oversteekbaarheid, con  nuïteit voor het openbaar vervoer en keermoge-
lijkheden voor autoverkeer. Bovendien biedt het symmetrisch dwarsprofi el 
ook een grotere garan  e om een symmetrische groenstructuur mogelijk 
te maken langs de Opgeëistenlaan. In deze studie werden verschillende 
mogelijke dwarsprofi elen besproken. Door de bomenrij te situeren tussen 
enerzijds de fi ets- en voetpaden en anderzijds de rijweg met vrije bus- 
en trambaan, kan beantwoord worden aan de verschillende condi  es aan 
beide zijde van de weg. Aan de zuidelijke kant met kantoren, de nood om 
te sta  oneren (kortparkeren, laden en lossen…), aan de noordkant een 
con  nue groene rand van een park. De verkeersruimte blij   compact en de 
noordelijke bomenrij markeert duidelijk de grens van het park.

Verkeersconcepten
Via een scenariomethodiek met ontwerpend onderzoek zijn verschillende 
verkeersconcepten onderzocht. Van de verschillende scenario’s en inrich-
 ngsconcepten werden de voor- en nadelen beschreven en werd een 

eindafweging gemaakt op basis van vooropgestelde doelstellingen en rand-
voorwaarden zoals: kwaliteit van het transferium (interne overstappen), 
doorstroming openbaar vervoer (onder meer in rela  e met het kruispunt 
met verkeerslichten), stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit, 
oversteekbaarheid en toegankelijkheid.

Scenario  uit bovenstaande rij bleek het meest aan te sluiten bij de ste-
denbouwkundige en verkeerskundige doelstellingen. Doorslaggevende 
argumenten zijn:
• de compactheid van het transferium waarbij reizigers geen autostromen 

moeten kruisen,
• de ontvlech  ng van twee belangrijke confl icten: kruispunt met verkeers-

lichten en kruising van de tram; de wisselwerking tussen de winkels en 
diensten aan het Griendeplein en de dynamiek van voetgangersstromen 
en wachtenden.
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Structurele fi ets- en voetgangersroutes

De oversteekplaatsen van de Begijnhofl aan worden beschermd door ver-
keerslichten. Ter hoogte van het Rabot worden de verkeerslichten voor de 
tram gecombineerd met die voor de voetgangers. De kruising van rijwegen 
wordt gemarkeerd met zebrapaden, kruisingen met tram worden sub  el 
gematerialiseerd. De perronhoogte voor trams structureert voor een groot 
deel de looproutes voor minder mobielen. De zone van het transferium 
wordt aangelegd als een stedelijk plein/voetgangersgebied.

Tram en bus
De specifi eke kruising van de twee tramlijnen noopte tot concentra  e 
van de tramhalte op de Begijnhofl aan. Door de combina  e van twee 
achter elkaar gelegen perrons en een eilandperron krijgt elke tram zijn 
eigen halteplaats; in het geval van het eilandperron wordt het overstap-
pen nog comfortabeler. Tram  (noord-zuid) kan rich  ng de Gebroeders De 
Smetstraat buiten de verkeerslichtenregeling aan- en afrijden. Deze rijdt 
doorheen de bushalte op een eigen strook, niet gehinderd door halterende 
bussen. De lengte van de halten laat toe om de fi ets- en voetgangersover-
steek aan het Rabot te laten aansluiten op de Lievetuin. Busverkeer op de as 
Begijnhofl aan-Opgeëistenlaan verlaat de vrije busbaan voor de tramhalte 
om in te voegen met het autoverkeer. Het verlaten van de bushalte zal 
ondersteund worden door een aparte fase in de lichtenregeling. Hetzelfde 
geldt voor tram .

doorsnede Griendeplein: bussen hebben een halte buiten de tramtracés

doorsnede Opgeëistenlaan: halteperrons mogelijk onder één luifel?
dit moet afgestemd worden op het intern func  oneren en op de architectuur van 
de vervangingsbouw

tram

bus
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Organisa  e gemotoriseerd verkeer

De linksafslagstrook is vanaf het Griendeplein nog verlengd. De kruising van 
de Begijnhofl aan gebeurt onder begeleiding van verkeerslichten die ook 
door de dwarsende voetgangers- en fi etsersstroom worden aangestuurd. 
Door de ligging van de tramhalte tegen de strokenbouw is het uitgeslo-
ten dat deze langs hier wordt ontsloten voor autoverkeer. De straten en 
ondergrondse parkeerkelders worden daarom via de Filips van Cleefl aan 
ontsloten, dit kan via smalle rijlopers doorheen de groene spine, bijvoor-
beeld via een woonerfstatuut. Het is denkbaar dat in de brede voetpadzone 
ten oosten van het Rabot een verkeerslus tussen twee binnenerven wordt 
gelegd. In de groene spine kan waar nodig en mogelijk haaks parkeren 
worden georganiseerd, onder de noordelijke bestaande bomenrij van de 
Filips van Cleefl aan.

gemotoriseerd verkeer
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Synthesekaart met groenstructuur en materialisa  e

In de zone van de groene spine staan hoogstammen. Dit wordt liefst 
behouden. Hetzelfde geldt voor de bomen aan de noordelijke kant van het 
Griendeplein. Er wordt gesuggereerd om in de groene spine open ‘kamers’ 
te maken, gesitueerd ter hoogte van de erven.

De conceptstudie hee   niet de inten  e om een (voor)ontwerp te zijn. 
Hiertoe zijn de materialisering en detaillering onvoldoende uitgewerkt.
Daarbij moet ook de halte-infrastructuur in deze omgeving een ruimere 
architecturale ambi  e hebben. Het is immers één van de beeldmerken van 
de nieuwe duurzame stad.
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Contourenplan

Op basis van het voorkeurscenario wordt een contourenplan opgesteld. 
Het contourenplan gee   de grens aan van het openbaar domein waarbin-
nen de stedenbouwkundige ontwikkeling van de Rabo  orens kan worden 
uitgewerkt. Het contourenplan maakt nog onderscheid tussen:
. een verplichte bouwlijn (blauwe lijn),
. een vrije bouwlijn (rood onderbroken lijn),
. een maximale bouwlijn op verdiepingen (rode lijn) en op maaiveld (rode 

s  ppellijn),
. een zone voor een hoekafwerking (gearceerde zone).

Ad   Verplichte bouwlijn (blauwe lijn)
Deze lijn werd bepaald uitgaande van een profi el met de weg en de hal-
teinfrastructuur voor de tram. De actuele boordsteen rond de bomengroep 
aan de zuidzijde van de Begijnhofl aan was het vertrekpunt. Ten tweede 
volgt men hier de stedenbouwkundige voorstudie die een strakke bouwlijn 
oplegt voor de strokenbouw. Deze lijn is ook voldoende onderscheiden 
van de achteruitgeschoven bouwlijn van het gerechtsgebouw in het park.

Ad  Vrije bouwlijn (rood onderbroken lijn)
Aan de zijde van de Filips van Cleefl aan is die strenge strakke lijn niet strikt 
van toepassing, hier mag er een meer informele benadering gevolgd wor-
den. Hier is er dus een grotere ontwerpvrijheid.

Ad  Maximale bouwlijn op verdiepingen (rode lijn) en op 
maaiveld (rode s  ppellijn)

Deze lijnen ontstaan vanuit de behoe  e aan voldoende vloeroppervlakte 
(op verdiepingen) maar anderzijds ook de noodzakelijke ruimte op het 
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maaiveld voor het verkeerskundig programma van het Griendeplein. Op 
het maaiveld wordt deze lijn bepaald door de kri  sche maat uitgaande 
van de bestaande horecazaak (oostkant Griendeplein). Vanaf dit punt is er 
ruimte nodig voor volgende elementen:
• een voetpad,
• drie rijstroken,
• een voetpad naar afzonderlijke bushalte,
• trams die de bushalte ongestoord kunnen voorbij rijden,
• bushalte met busperron,
• fi etspad en voetpad.

Bijkomend spelen de bochtstralen van de tram en de rijweg een rol. Voor 
de breedte van het voetpad gelden volgende overwegingen: op deze plaats 
vinden we verschillende voetgangerstromen in  rich  ngen:
• trage wandelaars en minder mobiele mensen,
• gehaaste mensen (want uitwisseling tussen openbaar vervoer, pende-

laars stadinwaarts),
• bestemmingsverkeer voor de diensten/winkels + kijken naar vitrine,
• wachtende mensen die de beschu   ng van de overkraging van het 

gebouw opzoeken.

Er zijn daarenboven pieken in het voetgangersverkeer door de nabijheid 
van de hogeschool en het spitsverkeer van het openbaar vervoer incl. over-
stap. Af en toe zal in deze zone ook een fi etser een op- en afstappende 
groep mensen ontwijken door even op het voetpad te rijden. Daarom wordt 
een ‘stroomzone’ van  meter aangehouden (zie ook ander voetpad aan 
de tramhalten kant Begijnhofl aan).
Daarnaast is er in deze omgeving (met winkels) een objectenzone nodig 
voor aankondigingsborden, uitstalling waren, vuilnis: hiervoor is minimaal 
 meter nodig. Er wordt overigens verondersteld dat palen voor de tramlei-

dingen en verlich  ngspalen geïntegreerd worden in bushalte-infrastructuur 
en/of op de gevel van het gebouw beves  gd worden. Ook denkbaar is dat 
er zich een ijs- en wafelzaak of een krantenzaak ves  gt die verkoopt vanuit 
een vitrine waardoor mensen op het voetpad aanschuiven. Om die reden 
wordt de voetpadruimte op  meter bepaald, liefst zonder obstakels. Als 
om bouwkundige (en fi nanciële) redenen steunpalen in deze zone wenselijk 
zijn kan dit, maar dan liefst met een verhouding +/-  meter obstakelvrije 
ruimte kant Griendeplein en +/-  meter kant gebouw.
De achteruitgeschoven bouwlijn op het maaiveld kan juridisch als een erf-
dienstbaarheid beschouwd worden, zodat onder deze voetpadzone van  
meter private ondergrondse construc  es kunnen gebouwd worden (bvb. 
kelder of buff erbekken). Best worden afspraken gemaakt over het soort ver-
harding onder meer voor afstemming op de rest van de verharding van het 
openbaar domein. In deze zone moet ook een afschuining van ,  % worden 
aangebracht zoals dit ook op voetpaden wordt toegepast, voor het afvoe-
ren van occasioneel hemelwater dat door wind daar toch terechtkomt.
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Ad  Zone voor hoekafwerking
Dit betre   de contour op de verdieping hoek Griendeplein/Begijnhofl aan. 
WoninGent stelt zich de vraag of een afgekno  e hoek nodig is. Er is gevraagd 
of de afgekno  e hoek op de verdiepingen niet alsnog in een overkraging 
kan overbouwd worden, dus met een rechte hoek.
Alvast vanuit verkeerstechnisch oogpunt is er geen bezwaar (rechte hoek zit 
bvb niet in bovenleiding tram). Maar - zonder evenwel de concrete archi-
tecturale uitwerking te kennen - ontstaat een tamelijk zware overkraging 
waaronder zelfs een fi etspad doorloopt.
De afgeschuinde hoek is op het maaiveld nodig om de rela  e tramhalte-bus-
halte te verbeteren. De sugges  e om een afschuining ook op de verdieping 
toe te passen ontstaat vanuit het concept van het ‘verruimde Griendeplein’ 
waardoor het plein ook een L-vormige structuur aanneemt die reikt tot aan 
het Rabot. De afschuining is ook een referen  e naar de typisch e-eeuwse 
oplossingen die toegepast werden bij de andere gebouwen op en rond het 
Griendeplein en in de rest van Gent.
De rechte hoek kan in deze zone geen rechten creëren op private onder-
grondse construc  es. De rode lijn wordt dus de grens tussen privaat en 
publiek domein. Als deze overkraging architecturaal en stedenbouwkundig 
aanvaardbaar is (zal blijken uit de Open Oproep), dan zal dit moeten vast-
gelegd worden in dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, omdat het 
een afwijking is van het Algemeen Bouwreglement, dat een overkraging 
van het openbaar domein beperkt tot  cm.
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Fasering en kri  sch pad

Gelet op de specifi eke technische vereisten van de aanleg van tramsporen 
en de noodzakelijke con  nuïteit, is zone A in één project uit te voeren. Het 
is ona  ankelijk van de (her)aanleg van de vrije bus- en trambaan in de 
Begijnhofl aan-Opgeëistenlaan (zone B), al is de beschikbaarheid van een 
busbaan wel een randvoorwaarde voor De Lijn. In een overgangssitua  e is 
het mogelijk hiervoor de tweede rijstrook te reserveren (zonder volledige 
heraanleg).
Het project Rabo  orens zal in fasen gerealiseerd worden. Wellicht is zone 
C dan te beschouwen als een werfzone. Echter bij oplevering van een pro-
jectonderdeel moet minimaal de zone tussen het gebouw en de Filips van 
Cleefl aan aangelegd worden voor de toegankelijkheid. Hoe de coheren  e 
van de groene spine dan kan worden gegarandeerd (met verschillende 
plantperioden) is een aandachtspunt. Om samenlopen van werven te 
vermijden (en voor een vervroegd rendement van dit voorstel) is het aange-
wezen om de heraanleg van zone A nog voor de werven van de Rabo  orens 
uit te voeren. Anders wordt de realisa  e uitgesteld tot na de (lange) bouw-
periode van het project Rabo  orens.
Om de voorgestelde contour aan de kop van het Griendeplein te kunnen 
respecteren, is het nodig om de zone voor de Odisee-Technologiecampus 
Gent (voorheen KAHO) als een verruimd voetpad te kunnen aanleggen. 
Hiertoe wordt voorgesteld om een klein driehoekig perceel te verwerven 
voor de con  nuïteit van de fi etspaden (in te lijven bij openbaar domein) 
met terbeschikkingstelling van het voorplein als voetpad (onder deze 
strook liggen watertanks van de Odisee-Technologiecampus Gent). Een 
gelijkaardige aanpassing is nodig aan het perceel van de stad achter het 
hoekgebouw Griendeplein-Begijnhofl aan.

ondeelbare projectzones
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Open Oproep Vlaams Bouwmeester ( )

Oproep tot een eerste ontwerpma  ge verfi jning van het strokenmodel

Het bouwstrokenmodel als stedenbouwkundig systeem maakt een fl exibele 
invulling mogelijk. Het concept van WIT-architecten toont een wervende, 
maar indica  eve invulling van de site. Andere oplossingen zijn denkbaar 
en mogelijks te onderzoeken. Een aantal principes zullen in ieder geval 
moeten worden gehandhaafd om de kracht en de ruimtelijke kwaliteit van 
het voorgestelde concept te garanderen.

In de Open Oproep is gevraagd een ontwerpma  ge stedenbouwkundige 
verfi jning te maken van het volledige ‘strokenconcept’ van WIT. De ver-
schillende aspecten moesten samengebracht worden tot een inspirerend 
geheel: ruimtelijke kwaliteit, meest aangewezen footprint voor de gebou-
wen, inplan  ng en vorm van de stroken, keuze van aantal stroken tussen 
het Griendeplein en de Lievetuin (  of ), uitwerken en afstemmen van de 
organogrammen van de gebouwen, spreiding van aantal en type wonin-
gen, toegankelijkheid, private en de publieke buitenruimte en de (half)
ondergrondse parkings, architectuurexpressie, duurzaamheid, technieken, 
bouwfysica, mobiliteitsaspecten (circula  e, parkeren, in- en uitri  en, laden 
en lossen ...), brandweernormen, enz. En ook moest gecheckt worden of 
het project kon gerealiseerd worden binnen het strikt fi nancieel kader van 
de VMSW.
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Randvoorwaarden voor de openbare ruimte

De meest relevante beleidsdocumenten zijn als bijlage meegegeven in de 
wedstrijdbundel, zoals het Integraal plan openbaar domein (IPOD), het 
Lichtplan II, het bomenplan, de recrea  eve structuur Rabot-Blaisantvest, 
Cultuur als wijkbooster … Maar ook publica  es van de VMSW: Publieke 
ruimte, een andere aanpak, en Infrastructuuraanleg voor sociale woonpro-
jecten. Al deze studies versterken de ruimtelijke kwaliteit van een stedelijk 
project.

Randvoorwaarden voor de woningen

Belangrijkste aspecten met stedenbouwkundige relevan  e.

Aantal en type woningen
In de plaats van de  bestaande appartementen komen minimaal  
nieuwe woningen, maximaal te op  maliseren binnen . m  bruto-
vloeroppervlakte. Voor de eerste fase is er een aanname van  woningen.

Oppervlaktes van de individuele woningen
De oppervlakte per appartement moet maximaal zijn binnen de richtlijnen 
van de VMSW, dus  % volgens type.

Verdeelsleutel vertaald naar aantal slaapkamers
Rich  nggevend:
• circa  %   slaapkamer,
• circa  %   slaapkamers,
• circa  %   slaapkamers.
Zo evenredig mogelijk per fase.

Woningen met  en  slaapkamers
De te behuizen doelgroep of kandidaat-ingeschreven huurders op de 
wachtlijst van WoninGent bestaat voornamelijk uit kandidaten voor een 
appartement met  en  slaapkamers.

Woningen met  slaapkamers
Deze appartementen voor gezinnen met kinderen hebben bij voorkeur toe-
gang tot een nu   ge private buitenruimte, bij voorkeur op het gelijkvloers. 

Geen duplexwoningen
WoninGent wenst geen appartementen over twee verschillende niveaus. 
De zeldzame uitzondering kan enkel voor een bovenste verdieping met bv. 
slaapkamers onder het dak. Uit ervaring zijn zulke types duurder, construc-
 ef ingewikkelder (bvb. bijkomende raveelconstruc  e voor binnentrap, 

circula  e- en vloeroppervlakterovend, verwarming traphal is duurder, ver-
plich  ng wc per verdieping). Duplex-appartementen zijn noodoplossingen 
om grote woningen (  slaapkamers en meer) te integreren.
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Aanpasbaar wonen

Een gering aantal appartementen wordt ingericht voor ‘aanpasbaar wonen’, 
met ,  en  slaapkamers, evenredig verdeeld over de stroken en de fasen. 
Liefst op het gelijkvloers, ona  ankelijk van li  en. Faculta  ef wordt  % 
‘aanpasbaar wonen’ als richtwaarde meegegeven.

Afstemming op de doelgroep
Gezien de specifi eke economische beperkingen van de bewoners, wordt 
hiermee rekening gehouden van bij de aanvang van het concept van de 
gebouwen en van de private buitenruimten, bvb. geen te grote ramen 
omdat veel bewoners zullen klagen over verduisteringskosten of het tekort 
aan vrije muurvlakken, de technische uitrus  ng moet gebruiksvriendelijk 
zijn, eenvoud in onderhoud, de bemeubelbaarheid moet goed zijn, aan-
dacht voor de diversiteit binnen de doelgroep van bewoners wat een rijke 
varia  e aan typologieën van appartementen noodzaakt (wat meer is dan de 
varia  e volgens aantal slaapkamers), gemeenschapsvormen samengesteld 
uit een beperkt aantal woningen, ideaal circa  à  eenheden.

Private buitenruimte
Private buitenruimte kan individueel en/of collec  ef zijn, met een bepaalde 
rela  e ertussen, inbegrepen tuinbergingen, doorgangen, paadjes …
Een individuele private buitenruimte is een onmiskenbare kwaliteit van een 
stedelijke woning. Er wordt naar gestreefd een maximaal aantal woningen 
van een private buitenruimte te voorzien, in die mate dat een afweging 
wordt gemaakt tussen verhoogde woonsa  sfac  e en betaalbaarheid 
(zowel investering als beheer).
Indica  ef wordt aangenomen dat een individuele private buitenruimte 
ongeveer  % bedraagt van de vloeroppervlakte van de woonen  teit, met 
een zo bruikbaar mogelijke vorm om er minimaal een tafel met stoelen op 
te plaatsen. Een minimale breedte van  cm is verplicht. Bij voorkeur 
sluiten ze aan bij de leefruimte en/of keuken.
Bijzondere aandacht gaat naar de appartementen vanaf  slaapkamers, 
die door de ligging op het gelijkvloers mogelijk een grotere private buiten-
ruimte kunnen krijgen.

Oriënta  e
Een leefruimte wordt niet uitsluitend gericht naar het noorden.
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Randvoorwaarden voor de buurtvoorzieningen

Het gaat over circa .  m² in strook A en circa .  m² in strook E, 
dus samen maximaal .  m² bruto-vloeroppervlakte. Aangezien nog 
niet gekend is welke voorzieningen er komen, worden de ruimtes casco 
voorzien.

Strook A (ter hoogte van het Griendeplein)
Het Griendeplein wordt net zoals Gent-Zuid een belangrijk knooppunt voor 
openbaar vervoer in de Gentse binnenstad. Grenzend aan dit knooppunt 
voor openbaar vervoer voorziet de stedenbouwkundige voorstudie expli-
ciet een gelijkvloerse ruimte van anderhalve bouwlaag hoog, zodat deze 
ruimte de juiste schaal hee   en zich ook correct verhoudt ten aanzien van 
de erboven liggende lagere woonlagen.

In de gelijkvloerse sokkel van strook A komen bij voorkeur buurtvoor-
zieningen die aanleunen bij het knooppunt van openbaar vervoer en de 
omgeving. Voorbeelden zijn een krantenwinkel, een apotheker, een post-
punt,  cketverkoop van de Lijn … Een restaurant of café worden geweerd 
door WoninGent, omwille van de eventuele moeilijkheid naar laden en 
lossen, maar ook naar langetermijn-verhuring. Deze gelijkvloerse ruimtes 
zullen immers enkel verhuurd worden en niet verkocht, gelet op de sociale 
huurappartementen erboven.

Strook E (ter hoogte van de Lievetuin)
Het historische Rabotgebouw accentueert een centrale oversteekplaats 
over de Opgeëistenlaan. In de publieke ruimte kunnen verwijzingen gemaakt 
worden naar het voormalige tracé van de Lieve. Hier wordt de gelijkvloerse 
ruimte bij voorkeur voorbehouden voor gemeenschapsvoorzieningen zoals 
een welzijnscentrum, een kinderdagverblijf, socio-culturele func  es ... De 
Lievetuin wordt gezien als kern van de nieuwe woonontwikkeling.
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Bijkomende randvoorwaarden en aandachtspunten

Woonerven
Doorsteken waar gemotoriseerd verkeer komt worden opgevat als woonerf.

Voetgangers en fi etsers
De site zal een knooppunt zijn voor voetgangers en fi etsers. De passant zal 
tussen de stroken wandelen of fi etsen, maar wel nooit door private buiten-
ruimte. Een voorstel van voorkeurpassages staat in de stedenbouwkundige 
voorstudie en ook in de contourstudie Griendeplein, maar andere rou  ngs 
zijn mogelijk. De passant zal ook gebruik maken van de buurtvoorzieningen, 
of verpozen binnen het project. In de publieke ruimte moet daarvoor ruimte 
en infrastructuur voorzien worden, zoals zitbanken en fi etsenstallingen.
Het Algemeen Bouwreglement werd herzien, waarbij  fi ets per woning +  
fi ets per slaapkamer wordt gevraagd. Deze ruimte moet vanaf de openbare 
weg goed toegankelijk zijn. Ze moet bereikbaar zijn via een gemeen-
schappelijke circula  eruimte en een minimum oppervlakte van  m² per 
woonen  teit hebben. Daarbij is de vlo  e bereikbaarheid en toegankelijk-
heid van de fi etsenstalling cruciaal. Het is ten stelligste aangewezen om 
een fi etsenstalling dermate interessant te maken dat men eerder geneigd 
is om naar de fi ets te grijpen in plaats van naar de auto. De bewoner moet 
zijn fi ets op veilige en aangename wijze kunnen stallen.
Een ander aspect is de vaststelling dat bewoners hun fi ets soms meenemen 
in de appartementen. Dit kan wijzen op de nood aan een aantal bevei-
ligde fi etsenstallingen. Gezien de omvang van het project Rabo  orens 
en de grotere ruimtebehoe  e bij individuele fi etsenbergingen, is dit een 
aandachtspunt. Desnoods kan een deel gemeenschappelijk bovengronds 
worden voorzien, en een deel individueel (half)ondergronds.

Parkeren
Voor het bezoekersparkeren wordt gerekend met een coëffi  ciënt van ,  op 
het totaal aantal woningen. Deze parkeerplaatsen moeten allemaal boven-
gronds gerealiseerd worden.
Voor het bewonersparkeren wordt gerekend met een coëffi  ciënt van ,  
op het totaal aantal woningen, omdat het om sociale huurappartementen 
gaat. Ondergrondse parkings worden best gerealiseerd in één parkeerlaag 
omwille van de kostprijs. Deze parkeerlagen, inbegrepen de toegangshel-
lingen en de in- en uitri  en, worden ingeplant binnen de private ruimte, 
dus onder de bebouwingsstroken en/of de private buitenruimte.

Bovenop de parkeervoorzieningen voor de woningen, moeten ook vol-
doende parkeerplaatsen voorzien worden voor de buurtvoorzieningen.
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Bovenop de stedenbouwkundige voorstudie nog volgende:
• De toegangen voor autoverkeer (tot de site en de in/uitri  en van de 

(half)ondergrondse parkeerplaatsen) concentreren of spreiden?
• rekening houdend met het beperken van verkeershinder in de och-

tend en avond, in combina  e met de bezoekersparkeerplaatsen, 
ophaling van huisvuil enz.

• rekening houdend met het niet te veel opdelen van de groene 
spine.

• De ondergrondse parkeerplaatsen bestaan uit open staanplaatsen, 
omdat afgesloten garageboxen oneigenlijk gebruik van de garage als 
berging bevorderen, waardoor de parkeerdruk zou verschuiven naar het 
openbaar domein.

• De (half)ondergrondse parkings structureren en compar  menteren vol-
gens de brandweernormen.

• De (half)ondergrondse parkings op vraag van WoninGent zoveel als 
mogelijk rechtstreeks verbinden per li   en trap met de bovenliggende 
woningen.

Ontslui  ng en in/uitri  en
In- en uitri  en aan het Griendeplein zijn verboden.
Toegangshellingen en in -en uitri  en voor het autoverkeer liggen binnen 
de private ruimte.

Bijsturing ten aanzien van de stedenbouwkundige voorstudie: 
ontslui  ng via de Filips van Cleefl aan
In tegenstelling tot de stedenbouwkundige voorstudie gebeurt de ontslui-
 ng niet met lussen via de Opgeëistenlaan, gezien de bundel infrastructuur 

voor tramperrons vanaf het Griendeplein tot aan de Lievetuin loopt. De 
ontslui  ng van het project voor autoverkeer gebeurt via de Filips van 
Cleefl aan. Dit zal ook het geval zijn voor de stroken E tot en met H omwille 
van volgende redenen:
• Een inrit via de Opgeëistenlaan betekent voor een linksafslaande bewe-

ging komende van de Begijnhofl aan naar het project, volledig omrijden 
tot het einde van de Opgeëistenlaan, om dan terug te keren.

• Bijkomende posi  eve eff ecten:
• één consequente ontslui  ng voor de volledige site,
• Het fi etspad langs de Opgeëistenlaan wordt niet verstoord door in- 

of uitri  en.
Nadeel ten aanzien van de stedenbouwkundige voorstudie is dat de groene 
spine moet gekruist worden, maar het gaat om een zo beperkt mogelijk 
aantal doorsteken, te integreren in - en ondergeschikt aan - de parkaanleg. 
De groene spine wordt daarmee een ruimte met een aantal groene kamers, 
tussen een beperkt aantal in/uitri  en. Deze mogen niet worden uitgewerkt 
als straat, maar als ‘publieke oprit’.
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Brandweer

Bijsturing ten aanzien van de stedenbouwkundige voorstudie: geen 
ontslui  ng zijde Opgeëistenlaan

De stedenbouwkundige voorstudie voorziet dat tussen stroken A en B de 
brandweerwagen inrijdt langs de Opgeëistenlaan en achterwaarts terug uit. 
Dit moet anders worden opgelost omdat de contourstudie Griendeplein er 
een bundel infrastructuur voorziet voor tramperrons.

Laden en lossen
Geen laden en lossen zijde Griendeplein en Opgeëistenlaan. Dit zou het 
openbaar vervoerknooppunt hinderen.

Grens private en publieke ruimte
Moet zo eenvoudig mogelijk zijn: leesbaar, helder, eenduidig, met bijzon-
dere aandacht voor de grenszones zoals de inkompar  jen, de eventuele 
hellingbanen voor rolstoelgebruikers, de toegangshellingen en de in/uitrit-
ten voor het autoverkeer, de private fi etsbergplaatsen, de private terrassen 
enz. De grens moet gematerialiseerd zijn.
Aangezien de private buitenruimten en andere bijbehorende func  es 
niet worden gefi nancierd binnen (toenmalig) NFS , en de onderhoud- en 
beheerskosten ervan ten laste zijn van de sociale huisves  ngsmaatschappij, 
zullen deze buitenruimten beperkt blijven tot het economisch haalbare.

Private voorzieningen - zowel ondergrondse als bovengrondse - worden 
ingeplant binnen de private ruimte, dus onder/binnen de bebouwingsstro-
ken en de private buitenruimte.

Akoes  ek
Een stedelijk project met een hoge woondensiteit vergt akoes  sche 
aandacht:
• in en tussen de woningen: lucht- en contactgeluiden,
• in en tussen de stroken: nagalm, geluidsniveau vrij drukke Opgeëistenlaan 

en Griendeplein. De bedoeling om de Opgeëistenlaan te downgraden is 
te onthouden, maar het zal nooit een rus  ge straat worden.
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Bodemvervuiling
Gezien de historiek van de site (voormalig treinsta  on) en van de onmiddel-
lijke omgeving (industrie), vormt bodemvervuiling een reëel aandachtspunt.
Er is nog geen bodemonderzoek uitgevoerd, maar met de kennis van de 
herontwikkeling van de omliggende sites (gerechtsgebouw en Tondelier 
dat in ontwikkeling is) en uit de stedenbouwkundige voorstudie van WIT 
(waarin ligging en diepte van de toekoms  ge ondergrondse parkings 
vrij goed te bepalen zijn), kan ingeschat worden dat een waarschijnlijke 
ophooglaag mogelijk vermengd is met sintels van het voormalig treinsta-
 on. Deze laag werd op de site van het gerechtsgebouw gesaneerd door 

ontgraving. Mogelijk zou dit met de huidige inzichten in bodemsanering 
anders en goedkoper kunnen gebeuren.
Bij de sanering van het gerechtsgebouw zijn er hoge kosten geweest omdat 
er een impact was vanuit de Gasmetersite (aanzuiging door diepe bemaling 
tot -  meter). Gezien deze impact nu wel gekend is, de site Rabo  orens iets 
verder ligt van de Gasmetersite en op beperktere diepte zal bemaald wor-
den, kan ingeschat worden dat er beperktere of geen interferen  e zal zijn.
Volgens gegevens van de milieudienst van de Stad Gent, zijn op de perce-
len van de Rabotsite geen exploita  e- of milieuvergunningen afgeleverd 
voor risico-inrich  ngen, zoals bedoeld in ar  kel  van het Bodemdecreet 
en kolom  van Bijlage  van VLAREM I.
Bovenstaande is een eerste inscha   ng.
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Winnend ontwerp van de Open Oproep

Off erte van Poponcini & Lootens ir. Architecten bvba

De Open Oproep leidde tot de gunning van de ontwerpopdracht en realisa-
 e van de eerste fase van de gebouwen en de buitenruimte aan Poponcini 

en Lootens ir. Architecten bvba (verder POLO genoemd).
De off erte die het ontwerpteam indiende is een ontwerpma  ge verfi jning 
van het strokenmodel van WIT. De veelheid aan aspecten is verder uitge-
werkt volgens eigen inzicht van POLO. Gezien het om een wedstrijdfase 
ging, was terugkoppeling niet mogelijk. De off erte was de basis voor de 
opmaak van het stedenbouwkundig typologisch voorontwerp.

impressie komende van de Begijnhofl aan

Belangrijkste verfi jningen t.a.v. WIT-concept

Op  malisa  e oriënta  e en bezonning
Leefruimtes worden bij voorkeur georiënteerd naar het zuidwesten, zuiden 
of zuidoosten (kant Griendeplein en de kopse gevels), en slaapkamers aan 
een west, noord- of - bij voorkeur - een oostgevel (kant Rabotpark). Op 
basis van deze desiderata kreeg het stedenbouwkundig model verder vorm.
Woningen met enkel een gevelvlak aan de langse gevel zijde gerechtsge-
bouw zijn zoveel als mogelijk te vermijden.

impressie gezien vanuit de groene spine, 
rechts strook A aan het Griendeplein
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Verfi jning interne ontslui  ng en circula  e gebouwen
Gespiegelde woningen ruggelings tegen elkaar zijn niet wenselijk omwille 
van de problema  ek rond oriënta  e en bezonning. Typologieën met een 
zuidwest georiënteerd gevelvlak zijn beter. Volgende mogelijkheden komen 
in beeld:
• Ontslui  ng via een compacte inpandige li  - en trapkern, die telkens  

woningen bedient. De woningen liggen zijdelings naast elkaar;  van de 
 woningen zijn doorzon, met een zuidwest en een noordoost gevel; de 

middelste van de  is zuiver zuidwest georiënteerd.
• Ontslui  ng via een gaanderij aan de langse gevel zijde gerechtsgebouw. 

De woningen liggen zijdelings naast elkaar. Elke woning is doorzon, met  
een zuidwest en een noordoost gevel.

• Ontslui  ng via een uitpandige li   en trap die telkens  woningen bedient. 
De woningen liggen zijdelings naast elkaar. Elke woning is doorzon, met  
een zuidwest en een noordoost gevel. De noordoostgevel van de mid-
delste van de , kijkt wel uit op de li  - en trapkern.

Versmallen van de stroken
Bovenstaand onderzoek wijst uit dat bouwstroken met een beperkte bouw-
diepte wenselijk zijn omwille van een guns  ge bezonning en voldoende 
lich  oetreding van alle woningen. De bouwdieptes die voorgesteld werden 
in de studie van WIT-architecten, worden aanzienlijk verkleind, tot  meter 
en ,  meter. De densiteit blij   voldoen aan de vooropgestelde eisen op 
vlak van V/T en B/T.

Verhogen van een aantal stroken
Door de bouwdieptes te verminderen kan de bouwhoogte opnieuw in vraag 
gesteld worden. Randvoorwaarden die de maximale kroonlijsthoogte bepa-
len zijn tweeërlei:
• het bewaken van de lee  aarheid van het binnengebied (bezonning, ed.),
• de rela  e tot de omliggende gebouwen (integra  e in het bestaande 

stedelijk weefsel).

Een op  malisa  e van de dwarse snedes en de eff ecten van schaduwwer-
king leidt tot volgende conclusies:
• Stroken A en C kunnen met  bouwlaag verhoogd worden (  > ).
• Voor D blij   het maximale aantal bouwlagen ( ), maar de hoogte van de 

kroonlijst wordt opgetrokken (  >  meter).
• F wordt met  bouwlaag verhoogd (  > ).
• G wordt herleid (  > ), gezien de nabijheid en schaduwwerking ten 

opzicht van H.
• H blij   beperkt tot  bouwlagen dus nog steeds ‘middelhoogbouw’ en 

dus betaalbaar op brandweervlak.
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Reduc  e van de bouwdiepte en optrekken van de kroonlijsthoogtes leiden 
samen tot een verjonging van de stroken en tot een op  malisa  e van de 
verhoudingen van de binnengebieden tussen de stroken.

Verkleining van de footprint van het centrale gebouw voor 
buurtvoorzieningen

Strook E is in de voorstudie van WIT een zeer diep gebouw met buur  unc-
 es op het gelijkvloers en pa  owoningen op de verdieping. De ruimte voor 

de Lievetuin is volgens POLO te beperkt in omvang om van een volwaar-
dige publieke tuin te kunnen spreken en de mobiliteitsstudie van Vectris 
verwacht er aanzienlijke stromen van doorgaande voetgangers en fi etsers. 
Om hieraan een oplossing te bieden worden twee ingrepen voorgesteld: 
verkleinen van de voetafdruk van strook E en een diagonale as voor voet-
gangers en fi etsers doorheen het gebouw.
Zo ontstaat een fi etsverbinding tussen het bestaande fi etspad langs de 
Lieve (toekoms  ge oversteekplaats aan de historische Rabo  orentjes) en 
de Rabotwijk (Triomstraat).

concept WIT

off erte POLO

s  ppellijn: concept WIT
grijze vlakken: off erte POLO
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Verhoging van de doorwaadbaarheid voor voetgangers/fi etsers
Stedenbouwkundig is het wenselijk de nieuwe woonwijk voldoende door-
waadbaar te maken voor voetgangers en fi etsers, zodat de Rabotwijk en 
de binnenstad beter samenhangen.

Het openbaar domein (de  openbare straten en de Lievetuin) blij   ruimte-
lijk volledig open. Dit versterkt de hiërarchie tussen de private buitenruimte 
en het openbaar domein.

De private buitenruimte kan een openbaar karakter hebben, maar het blij   
introvert, vergelijkbaar met een begijnhof: doorwaadbaar voor voetgangers 
en fi etsers, maar met een beperkte visuele link tussen de straat en het 
binnengebied door een vrijstaande muur of een hekken. Het is cruciaal 
dat de architecturale vormgeving van deze ‘tuinmuren’ en hekkens van 
hoge kwaliteit is. POLO suggereert de interven  e van een kunstenaar. Als 
voorbeeld wordt verwezen naar de uitwerking van de stalen hekkens in het 
project Novar  s in Bazel - de zogenaamde ‘wonderwall’, een realisa  e van 
Kasper Schmid en Alan Fletcher.

Van stroken naar lint
Het strokenmodel is een synthese van twee tegenovergestelde steden-
bouwkundige modellen: enerzijds het gesloten bouwblok (cfr. de e 
-eeuwse Rabotwijk) en anderzijds het principe van solitaire gebouwen 
in het groen (cfr. de huidige Rabo  orens). Het strokenmodel koppelt de 
voordelen van vrijstaand bouwen (zicht, licht, oriënta  e) aan de posi  eve 
aspecten van het bouwblok (zuivere begrenzing van de openbare ruimte 
en de private buitenruimtes in het binnengebied).
Een verdere verfi jning van het strokenmodel als lineaire afwisseling van 
gebouwen en buitenruimte is nodig om de evenwich  ge balans en de grens 
tussen openbaar en privaat te op  maliseren, een duidelijke lezing te geven: 
wat is openbaar en wat is privaat.
De private buitenruimten (binnentuin en ‘leefstraat’/woonerf) wenst POLO 
voldoende af te schermen van de omliggende openbare ruimte opdat 
deze plekken rust, geborgenheid en veiligheid uitstralen. De vormgeving 
van deze afslui  ngen kan in verschillende materialen opgevat worden. 
Massieve wanden zorgen voor een introvert karakter; stalen hekkens voor-
zien voldoende doorzichten.

Dit resulteert in een aaneenrijgen van verschillende stroken tot een aantal 
linten (A-B-C en F-G-H).

Stroken D en E blijven solitairen.

stroken

lint
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Ook de ondergrondse parking volgt hetzelfde principe. Hij meandert onder 
de bovengelegen gebouwen en vormt zo een con  nue beweging die een 
lus maakt. Centraal blij   een aanzienlijke terreinoppervlakte ‘keldervrij’, 
wat voldoende ruimte biedt voor het planten van hoogstammige bomen 
in volle grond. De ondergrondse parking is dus een parkeerlint rondom 
een groen hart.

Verhoging van de verdiepingshoogte van het gelijkvloers voor 
alle stroken

In de voorstudie van WIT is voorgesteld om de gelijkvloerse bouwlaag van 
strook A van ,  meter hoogte te voorzien en de overige gebouwen een 
standaard verdiepingshoogte te geven van  meter.
Voorliggend ontwerp stelt voor om over de volledige ontwikkeling de 
gelijkvloerse bouwlaag van voldoende vrije hoogte te voorzien. Hierdoor 
hebben dwarse verbindingen tussen de verschillende buitenruimtes 
(onderdoorgangen) een voldoende hoog buitenplafond en krijgen brand-
weervoertuigen rechtstreeks toegang tot de private woonerven vanuit het 
openbaar domein. Ook kunnen niveauverschillen gecreëerd worden tussen 
de woningen en de buitenruimtes. POLO acht het wenselijk dat in func  e 
van de privacy de leefruimtes zich hoger bevinden dan de publiek toegan-
kelijke buitenruimte. Met een buitentrap ontstaat op eenvoudige wijze een 
hiërarchie tussen de private individuele en private collec  eve buitenruimte.

Een krach  ger sterkhouder t.h.v. het Griendeplein
In de studie van WIT zijn de  stroken fl ankerend aan de meest promi-
nente publieke ruimtes cruciaal in de percep  e van het ganse project. POLO 
onderschrij   dit en behoudt de  bouwstroken als de hoogste gebouwen 
binnen elk ensemble.

Voor strook A stelt POLO voor om de vooropgestelde hoogte van ,  meter 
op te trekken tot circa ,  meter. Ze hebben dit nauwkeurig onderzocht 
aan de hand van de afstand en de bouwhoogtes van de omliggende bebou-
wing. Meer nog, men is van mening dat deze hoogte noodzakelijk is om het 
kopgebouw voldoende ‘body’ te geven opdat het kan fungeren als trekker 
en aangezicht van deze nieuwe stadsontwikkeling. Op de gelijkvloerse laag 
worden winkelruimtes voorzien die het Griendeplein verder zullen doen 
evolueren tot een volwaardig plein zoals een krantenwinkel, een kruide-
nier ...



76 Wonen aan het Rabot

Een grotere verscheidenheid in woningtypologie
Om een voldoende verscheiden leefgemeenschap te creëren worden de , 

,  en  slaapkamerappartementen zo veel mogelijk gemengd.
Zo bekomt men enige mengeling binnen één leefgemeenschap, gesitueerd 
rond een gemeenschappelijke circula  ekern. Alleenstaanden en koppels 
(jong en oud) wonen zo zij aan zij met families met kinderen.
Diversiteit op niveau van het ganse project wordt ook gerealiseerd door ver-
schillende concepten van planindeling, ontslui  ng, buitenruimtes, ed. toe 
te passen. Zo wordt een aanbod aan verschillende woningtypes gecreëerd: 
galerijwoning, compacte woning, tuinwoning, doorzonwoning, kopwoning 
enz. Op de gelijkvloerse verdieping zijn de woningen ontworpen conform 
de principes van ‘aanpasbaar wonen’.

Een verhoogd gelijkvloers voor de woningen
Terrassen en woningen op het gelijkvloers zijn verhoogd t.o.v. het maai-
veldniveau zodat voldoende privacy gecreëerd wordt. Inkijk vanuit de 
collec  eve buitenruimte in de leefruimtes van de woningen wordt zo 
vermeden.

Maaiveld buitenruimte op hetzelfde niveau als de omgeving
Een half ondergrondse parking is onderzocht maar niet weerhouden. Het 
voordeel zou natuurlijke verluch  ng zijn, zonder behoe  e aan mechanische 
verluch  ng voor rook- en warmte afgi  e (RWA). Maar de gebouwen zouden 
als het ware opge  ld worden, met een vrij hoog en con  nu verluch  ngs-
rooster op het niveau van de voorbijgangers op het maaiveld. Dit zowel ter 
hoogte van de gevels langs de perimeter (Opgeëistenlaan en groene spine) 
als de gevels in het hart van het project (de binnentuin). Dit acht POLO niet 
wenselijk voor de kwaliteit van de buitenruimte.

Gezien de wijde omgeving van het project op eenzelfde maaiveldniveau 
ligt (Rabotpark, Opgeëistenlaan, Griendeplein), is het ook wenselijk het 
maaiveld van het projectgebied op diezelfde pas door te trekken. Dit zet 
de con  nuïteit van de stedelijke buitenruimte voort doorheen het pro-
jectgebied. Ook psychologisch biedt een begane grond op maaiveldniveau 
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op volle grond een volledig andere ervaring dan een verhoogd kunstma  g 
plein op het dak van de parking. Hoewel in sommige gevallen deze laatste 
oplossing wenselijk kan zijn, lijkt in deze context de ‘maaiveldop  e’ de 
voorkeur te genieten.

De groene ruimte is een drager voor voornamelijk recrea  e en 
ontmoe  ng

De groenstructuur zoals vooropgesteld in de contourstudie voor het trans-
ferium Griendeplein is verder verfi jnd.

In het private binnengebied wordt een eerder in  eme sfeer beoogd. De 
binnentuinen zijn in de eerste plaats aangename groene ruimtes waarop de 
woningen zicht hebben. De leefstraat kan door kleine kinderen ingenomen 
worden als speelstraat. Er kan met krijt op de grond getekend worden, er 
is immers geen autoverkeer toegelaten.

De open ruimte tussen stroken D en E, de publieke ‘Lievetuin’, krijgt vorm 
als een watertuin. Het water van de Lieve (vanaf de Rabo  orens) wordt 
visueel doorgetrokken in een plein dat onder water kan gezet worden en 
dat in verbinding staat met de watergreppel. Het watervlak weerspiegelt 
zonlicht, creëert een gevoel van ruimte en kan ook dienst doen als speel-
plek. Indien het water voldoende ondiep voorzien wordt, kunnen kinderen 
bij warm weer in het water spelen. Het zuiver houden van het water (sal-
monella) is hierbij een aandachtspunt dat in een verdere uitwerking van 
het ontwerp in detail bestudeerd dient te worden.

De groene spine - de  rijen brede dreef uit essen die als een rechte as langs 
het Rabotpark en het gerechtsgebouw aangelegd is - wordt verdergezet 
langsheen het projectgebied. De strakke dreef wordt echter afgewisseld 
met verschillende bruikbare ruimtes voor de omwonenden, in de vorm 
van pleintjes, grasvelden en waterpar  jen. De spine eindigt in een groter 
publiek plein ter hoogte van het Griendeplein.
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De schaal van de verschillende pleintjes laat toe dat ze op allerlei 
manieren gebruikt kunnen worden. Zitbanken, speeltoestellen, tafels, 
barbecue-elementen en dergelijke zorgen voor een aangename en bruik-
bare buitenruimte.

De wadi (gracht) langs de spine wordt doorgetrokken in het voorstel. Aan 
de ene zijde is er een zitmuurtje en langs de andere zijde een verdiepte 
greppel in gras. Deze doet dienst als wateropvang.

Ten slo  e wordt voorgesteld te onderzoeken of een skatepark haalbaar 
is. Gezien de hoge densiteit aan bewoning in de omliggende buurten en 
het gebrek aan recrea  eruimte in de Rabotwijk, zou een skatepark een 
belangrijke boost kunnen geven aan het buurtleven. De eventuele posi  e 
van een skatepark dient verder grondig onderzocht te worden in func  e 
van lawaaioverlast, risico op vandalisme, graffi    en dergelijke.

Materiaalkeuze
Als scharnierpunt voor de verdere stadsontwikkeling voor de Rabotwijk is 
het wenselijk dat het project een krach  g beeld neerzet. Het gevelbeeld 
mag zonder schroom vernieuwend en hedendaags zijn van uitstraling.
In de omgeving bevinden zich enkele markante historische monumen-
ten zoals het Rabot, de kerk en ook veel e-eeuwse woningen die in een 
roodbruine baksteen opgetrokken zijn. Ook bepleisterde gevels zijn veel-
vuldig aanwezig. De recente ontwikkelingen zijn uitgevoerd in verschillende 
gevelmaterialen zoals beton (JOC), natuursteen en glas (gerechtsgebouw), 
metaal (Odisee-Technologiecampus Gent (voorheen KAHO)), enz. 

Als drager voor het ganse project wordt voorgesteld een gevelsteen in 
gebakken klei toe te passen, in een grijsgroene kleur  nt, met een vol-
doende rijke schakering en afwisseling tussen de verschillende stenen. Deze 
parementsteen wordt als het ware over de verschillende bouwstroken uit-
gespreid en veruitwendigt de samenhang van het project.
De gevels die gericht zijn naar de stad worden als vrij massieve vlakken 
opgevat, opgetrokken in deze grijsgroene baksteen. De gevels die uitkij-
ken op het binnengebied kunnen in een verscheidenheid aan materialen 
opgebouwd worden.
De verschillende gebouwtypologieën en de nuances die in het architectuur-
ontwerp aangebracht zijn zorgen er verder voor dat de bouwstroken elk 
hun eigen karakter krijgen. Het is belangrijk dat de bewoners een emo  o-
nele band met hun woning kunnen opbouwen. Herkenning en een gevoel 
van iden  teit kunnen daartoe bijdragen. Specifi eke architecturale elemen-
ten zoals gaanderijen, hekwerken, dunne gevelbekledingen e.d. worden 
uitgewerkt in een gevarieerd palet aan materialen, met nam beton, gegal-
vaniseerd staal, houten planken en glas.

gevel stadszijde ten aanzien van 
gevels binnengebied
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Gevelexpressie
Vanuit een integrale benadering t.o.v. het begrip duurzaamheid worden in 
de eerste plaats bouwkundige concepten onderzocht die een guns  g resul-
taat bieden voor het beperken van de energievraag. Dit denkproces hee   
ertoe geleid dat er op de zuidgeoriënteerde gevels in grote mate horizon-
tale bandramen toegepast worden. Hierdoor wordt een zo diep mogelijke 
daglich  oetreding gerealiseerd, met een beperkte warmtetoetreding. Het 
risico op oververhi   ng is op de zuidgerichte gevels immers een belangrijk 
aandachtspunt. In de zomermaanden is het wenselijk dat rechtstreekse 
zontoetreding beperkt wordt, om oververhi   ng te vermijden. De balkons 
van de bovenliggende verdieping doen in de zomermaanden dienst als 
zonnewering. In de tussenseizoenen - wanneer de zon in een lagere hoek 
binnenvalt - kan de zon wel toetreden tot in de woning en leidt dit tot een 
gra  s opwarming van de woning. Horizontale oversteken boven bandramen 
zijn in dit opzicht de meest effi  ciënte bouwkundige oplossing.
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Duurzaamheid

Het ontwerp van duurzame sociale woningbouw wordt bepaald door o.a. 
het stedenbouwkundig en bouwkundig concept, de keuze van materialen 
en componenten, de exploita  e op lange termijn (onderhoudskosten), de 
milieuvriendelijkheid en het effi  ciënt energiegebruik.
Al deze aspecten staan niet op zich maar zijn nauw met elkaar verweven. 
Een lange levensduur hee   bijvoorbeeld een belangrijke ecologische impact 
aangezien de afvalstroom vermindert. Een minder snelle veroudering hee   
ook een guns  ge invloed op de esthe  ek en de omgeving.
De aangewezen aanpak inzake ra  oneel, zuinig en verantwoord energie-
gebruik is dan ook een geïntegreerde aanpak. Daarbij primeert het gezond 
verstand op ingewikkelde high-tech toepassingen. Voor het ontwerp van de 
nieuwe sociale woningen wenst POLO de technische installa  es zo beperkt 
mogelijk te houden, zodat de onderhoudskosten en dus de levenskosten 
beperkt worden.

Duurzaamheidsmeter
Het ontwerp van de off erte is geëvalueerd aan de hand van de duurzaam-
heidsmeter van de Stad Gent, dat opgebouwd is rond  thema’s. Per 
thema wordt een score toegekend. Voor een duurzaam ontwerp is voor 
elk thema een score nagestreefd van minstens  % en een totale score van 

 %. De eindscore van de off erte haalt de minimumcriteria, waardoor het 
niet alleen energiezuinig is, maar duurzaam in al zijn face  en, en dit zowel 
op het domein van lee  aarheid en welzijn, als op het domein energie, 
milieu en duurzaamheid.

Duurzaam watergebruik
Voor de sociale woningen wordt gebruik gemaakt van waterbesparende 
toestellen en kraanwerk. Zelfs bij maximale toepassing ervan blij   er 
natuurlijk een watervraag. Deze resterende watervraag wordt maximaal 
ingevuld door middel van secundaire waterbronnen, in het bijzonder her-
gebruik van regenwater. Met het beschikbare dakoppervlak kan in een 
dekkingsgraad van ca.  % van het jaarlijkse waterverbruik voor spoeling 
van toile  en worden voorzien.
Bijgevolg zijn de pla  e daken van de gebouwen niet als een groendak uitge-
rust. Indien in een latere fase zou worden geopteerd om geen regenwater 
te hergebruiken voor de individuele woningen wordt voorgesteld om alsnog 
de daken te voorzien van een groendak.
Regenwater dat niet gerecupereerd wordt via de pla  e daken, wordt zoveel 
als mogelijk direct geïnfi ltreerd (tuinaanleg, waterpar  j) zodat de riolering 
minimaal belast wordt. De materialen bij de omgevingsaanleg zijn hiervoor 
aangepast.
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Duurzaam energiegebruik
In de duurzaamheidsmeter is energie een van de belangrijkste thema’s. Dit 
is te zien aan de weegfactor van  %. Een laag energieverbruik is cruciaal 
voor een duurzaam gebouw maar nog veel belangrijker voor de uitein-
delijke doelgroep van deze sociale woningbouw: mensen met beperkte 
fi nanciële middelen zijn uitermate kwetsbaar voor hoge energierekenin-
gen. Energiezuinige ontwerpen zijn de eerste stap in de bestrijding van 
energiearmoede.

We maken wel de kan  ekening dat duurzame concepten betaalbaar moe-
ten zijn op korte termijn, en zowel voor WoninGent als voor de individuele 
bewoner rendabel op (middel)lange termijn. Hoewel WoninGent en de Stad 
Gent overtuigd zijn dat investeren in duurzaamheid loont, laat het huidige 
fi nancieringsmodel voor sociale woningen verregaande ambi  es inzake 
energiezuinigheid niet toe. Daardoor is WoninGent voorzich  g. Nochtans 
is er op verschillende beleidsniveaus een onvermijdelijke en zeer sterke 
convergen  e naar energiezuiniger bouwen:
• Europese richtlijnen voor bijna-nulenergiewoningen vanaf ,
• omze   ng van Europese en Vlaamse richtlijnen in steeds strenger wor-

dende regelgeving,
• bestuursakkoord Stad Gent dat de ambi  e uit te evolueren naar klimaat-

neutrale stad.
Om na te gaan hoe kan worden voldaan aan deze doelstellingen, hee   POLO 
een oriënterend onderzoek gedaan op basis van enkele typewoningen. Als 
basisop  e wordt gemikt op de minimale doelstellingen die vanaf  
door de energiepresta  eregelgeving worden opgelegd (E /K / kWh/
m² ne  o warmtevraag). Als variantes zijn ook de maatregelen bestudeerd 
die ertoe kunnen leiden dat een hoger E- en K-peil wordt bereikt (E /
K / kWh/m² ne  o warmtevraag), hetgeen dichter aanleunt bij de hui-
dige fi nancieringsnormen. Maar anderzijds hee   het ontwerpteam ook 
maatregelen opgenomen die leiden tot een lager E- en K-peil, hetgeen 
inspeelt op de hierboven vermelde algemene maatschappelijke ambi  e.

Energe  sch performante gebouwen stoelen op passieve en ac  eve maat-
regelen. POLO is ervan overtuigd dat de passieve maatregelen veruit de 
belangrijkste zijn, omdat zij de grootste impact hebben op het verlagen van 
de ne  o-energievraag. De toegepaste passieve maatregelen zijn:
• Op  male oriënta  e van het gebouw: binnen de marges van de steden-

bouwkundige context zijn hierop weinig varianten mogelijk. Wel werd 
geopteerd om leefruimtes steeds naar de bezonde zijde van bouwblok-
ken te oriënteren.

• Op  malisa  e van de glasoppervlakken i.f.v. daglich  oetreding en zon-
netoetreding: op  malisa  e van glaspercentages, toepassing van luifels 
en zonwering teneinde goed evenwicht te vinden tussen zonnewinsten 
in koude periodes en overdreven warmtebelas  ng in warmere periodes. 
Toepassing van ‘winterkamers’ (waar mogelijk) laat toe om in de winter 
glazen puien dicht te houden en zo een klimaatbuff er te realiseren, die 
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profi teert van gra  s zonnewarmte tussen binnen en buiten. Door deze 
in de zomer open te ze  en wordt oververhi   ng vermeden. Dit in com-
bina  e met performante beglazing.

• Vegeta  e: tussen de verschillende gebouwen zijn waar mogelijk groen-
zones ingeplant. Door hier te opteren voor hoogstammige bomen die 
in de zomer zorgen voor schaduw en fi ltering van het felle licht en in 
de winter de zonnewarmte toch doorlaten, wordt bijgedragen aan het 
comfort in de woningen. Op siteniveau hee   groen rond gebouwen in 
de zomer nog een bijkomend ‘verkoelend’ eff ect door de verdamping 
van water.

• Een effi  ciënte en compacte vormgeving: in het voorliggend ontwerp is 
de compactheid bijzonder hoog. De duurzaamheidsmeter spreekt van 
een heel compact gebouw vanaf een compactheid van ,  meter. Door 
stapeling van bouwlagen en het beperken van insnijdingen wordt hier 
ruimschoots aan voldaan.

• Massie  ouw: doordat gekozen wordt voor massieve, toegankelijke 
materialen zal de thermische massa de temperatuur in de lokalen dem-
pen zodat plotse temperatuurschommelingen worden vermeden. Dit is 
vooral belangrijk in de zomer, wanneer door het afvlakken van de tem-
peratuurspieken (voornamelijk in de namiddag) men het zomercomfort 
kan garanderen.

• Een doordachte materiaalkeuze met een zeer goede isola  ewaarde, een 
winddichte construc  e zonder koudebruggen, een verstandige gevel-
opbouw …
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Vermits er maximaal wordt ingezet op passieve maatregelen en om te 
komen tot een logisch, low-technic gebouw waarin technische componen-
ten eenvoudig te beheren zijn en een minimaal onderhoud vergen, werden 
de passieve maatregelen aangevuld met enkele ac  eve maatregelen om 
de energievraag verder te reduceren en deze zo effi  ciënt mogelijk in te 
vullen, zoals:
• Mechanische, vraaggestuurde ven  la  e: om te komen tot een laag 

energieverbruik is het noodzakelijk om de ven  la  everliezen onder 
controle te houden. Dit impliceert enerzijds een goede luchtdichtheid 
van de bouwschil en anderzijds een zo hoog mogelijke controle op de 
nodige hygiënische ven  la  e. Dit betekent dat minimaal voor een sys-
teem C wordt gekozen. Een verdere afname van de ven  la  everliezen 
kan worden bereikt door deze vraaggestuurd te maken (systeem C+) 
en eventuele toepassing van balansven  la  e met warmterecupera  e 
(systeem D).

• In de off erte was gekozen voor een aanslui  ng op het aanwezige stads-
verwarmingsnet. Maar in de verdere fase van het project bleek dit niet 
langer het meest effi  ciënt systeem te zijn. Dus werd er vanaf gezien, in 
samenspraak met de Milieudienst.
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Stedenbouwkundig typologisch 
voorontwerp ( )
De off erte van POLO is verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig typo-
logisch voorontwerp. Dit als basis voor dit RUP en voor de verdere verfi jning 
en samenhang van de gebouwen en de buitenruimte.

Belangrijkste bijsturing ten opzichte van de off erte Open 
Oproep

Een herwerkt model dat de open vista vanuit het Lievekanaal vrijwaart

Het ontwerp is verder verfi jnd op basis van de adviezen van WoninGent, 
VMSW en de stadsdiensten. De meest ingrijpende bijsturing gebeurde op 
basis van het advies van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur van de 
Stad Gent, die aanstuurde om de vista langs de Lieve vanuit de historische 
binnenstad te vrijwaren van achterliggende hogere gebouwen.

Daarom zijn twee bijkomende modellen ontwikkeld, binnen hetzelfde 
gedachtegoed van het strokenmodel van WIT en van het wedstrijdont-
werp van POLO. Eén model ( ) voldeed aan de bemerkingen van de Dienst 
Monumentenzorg en Architectuur, die daarin ook gesteund is door het 
Agentschap Onroerend Erfgoed.

In het weerhouden model  ligt de Lievetuin tussen stroken  en , in 
plaats van tussen stroken  en . Ook werd de hoogte en inplan  ng van 
alle stroken opnieuw geanalyseerd om de lee  waliteit van de toekoms  ge 
bewoners te garanderen; op basis van bezonning, breedte van open ruimte 
tussen de gebouwen en op  male planindeling van de appartementen. Er 
werd dus een nieuwe globale inplan  ng van de bouwstroken opgemaakt.

Het ontwerp werd opgevat als drie clusters van gebouwen die als gasten 
in het Rabotpark staan (stroken - - , stroken - , stroken - - ). Door 
deze clustering is er een duidelijke scheiding tussen privaat en publiek 
domein. Ondergronds parkeren wordt per cluster georganiseerd, zonder 
overlapping met het publiek domein. Door de herposi  onering vervalt de 
noodzaak van de derde publieke doorsteek.

De fasering blij   ook nu afgestemd op de voetafdruk van de bestaande 
torens. Elke cluster omvat één toren. Bij a  raak van een toren kan één 
volledige cluster uitgevoerd worden. Fase  is - omwille van herhuisves-
 ngsredenen van toren  - ingedeeld in twee deelfases ( A en B). Fase  

komt overeen met de posi  e van toren .
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MODEL  (niet weerhouden)

Dit is de off erte van de Open 
Oproep. Strook D is hoog en vormt 
een front achter de historische 
Rabo  orentjes, gezien vanuit de 
binnenstad.
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MODEL  (niet weerhouden)

Stroken D en E zijn van plaats ver-
wisseld omdat E een lager volume 
is en op die wijze het zicht vanuit 
de binnenstad een iets opener 
perspec  ef oplevert. Meteen 
geniet ook de Lievetuin (tussen 
stroken D en E) van meer zon. De 
kroonlijst van E interfereert wel 
met de spitsen van de historische 
Rabo  orentjes en dit gee   een 
onzuiver beeld. De stroken wisse-
len kon uiteraard niet zomaar. De 
footprint van de stroken C, D, E en 
F moesten volledig gehermodel-
leerd worden. Dit leidde tot een 
verdraaiing van de centrale stro-
ken in wijzerzin  wat een dood én 
ingesnoerd perspec  ef gee   gezien 
vanuit de Opgeëistenlaan doorheen 
de Lievetuin, rich  ng spine. En ook 
de voetgangers en fi etsers worden 
tussen de stroken de andere kant 
opgestuurd dan wat men verwacht.
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MODEL  - WEERHOUDEN

Een heel spitsvondige verplaatsing 
van de Lievetuin - van de open 
ruimte tussen stroken D/E naar de 
open ruimte tussen de stroken C/D 
- hee   geleid tot een heel ander en 
krach  ger globaal evenwicht tussen 
de stroken én tot een open perspec-
 ef gezien vanuit de binnenstad.

Er ontstaan drie clusters (A-B-C; 
D-E; F-G-H) die afgestemd zijn op 
de voetafdruk van de bestaande 
torens. Elke cluster omvat één 
toren. De structuur ‘Lievekanaal 
- historische Rabo  orentjes - 
Lievetuin’ wordt gezien als een 
sterke ruimtelijke en  teit.

Maar er zijn ook andere voordelen:
• Er is één openbare doorsteek 

minder (  i.p.v. ), dus meer pri-
vate buitenruimte.

• Eens de Opgeëistenlaan overge-
stoken, komt men uit op de hoek 
en de fl ank van strook D, zodat 
de Lievetuin niet middendoor 
moet doorkruist worden om 
naar de spine te gaan en naar de 
toegang van strook D.

• De voetgangers en fi etsers-
bewegingen zijn logischer 
rich  ng Griendeplein en 
Wondelgemstraat.

• Er is al een open zicht op 
de Lievetuin komende van 
Bachtenwalle, wat niet het geval 
was in de off erte van de Open 
Oproep (model ).

De Lievetuin hee   in model  
minder zon dan in model , maar 
dit weegt niet op tegen bovenge-
noemde voordelen.
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Wat is verder aangepast en uitgewerkt

Het model is getest binnen de bestaande en de toekoms  ge 
wegenis
Het project is voor elk aspect getest binnen de huidige wegenis en binnen 
een mogelijk toekoms  ge situa  e voor het Griendeplein, zoals uitgewerkt 
in de contourstudie. Een aantal aspecten wordt getoond binnen de hui-
dige wegenis, andere binnen de toekoms  ge wegenis, a  ankelijk van de 
relevan  e.

Andere benaming van de stroken
De stroken werden tot nu steeds benoemd met le  ers (A t.e.m. H). Om 
verwarring met de adressering te vermijden en op vraag van de brandweer, 
worden de stroken voortaan benoemd met cijfers (  t.e.m. ). Zo stemt 
strook D bvb. overeen met strook .

Fase  omvat stroken , , ,  en . Fase  omvat stroken ,  en 

benaming stroken vroeger

nieuwe benaming stroken
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Op  malisa  e in func  e van de lee  aarheid
Om de lee  aarheid van het project te checken, is een analoge maque  e 
gemaakt op schaal / . Het was een test voor de lee  aarheid van de 
nieuwe woonomgeving zelf, maar ook voor de hele wijk. Bij de verdere 
op  malisa  e moest er wel over gewaakt worden dat het aantal woningen 
voldoende hoog bleef, en ook moest het betaalbaar blijven binnen FS .

Strook  is verminderd met  bouwlaag
Omdat strook  een vrij groot massief is gezien vanuit de steeg tussen 
stroken  en , vanuit de woningen van strook  en vanuit het Rabotpark, 
is strook  verminderd met  bouwlaag (i.p.v.  dus  bouwlagen).

Bij de verdere uitwerking wordt geadviseerd strook  te voorzien van door-
zonappartementen, met een terras aan beide zijden van de strook.

Duplexen in stroken  en 
Om het ruimtegevoel voor de bewoners van stroken  en  te verhogen, 
komen in beide stroken deels duplexwoningen op de onderste twee bouw-
lagen, van het doorzontype. Eén van beide verdiepingen paalt daarbij niet 
langer aan een gaanderij. Deze buitenruimte wordt een privaat terras. 
Hierdoor vergroot het globaal ruimtegevoel tot de volledige open ruimte 
tussen stroken  en , respec  evelijk stroken  en . De onderste terrassen 
liggen hoger en hebben sneller zon; er zijn iets meer woningen voor grotere 
gezinnen (waarvoor de wach   jden zeer lang zijn). Er zijn weliswaar minder 
woningen, maar er zijn wel meer bewoners.

In onderzoek: doorschuiven stroken ,  en 
Om de lee  aarheid van fase  (stroken ,  en ) te vergroten werd 
onderzocht of het mogelijk is om het project deels op te schuiven in de 
rich  ng van het gerechtsgebouw. Deze grond is in eigendom van de Regie 
der Gebouwen. De mogelijke opschuiving wordt echter beperkt door een 
Aquafi n leiding die op een -tal meter van de perceelsgrens ligt (afstand tot 
midden van de leiding). Als de ‘non aedifi candi’-zone van Aquafi n (  meter 
breedte) volledig gerespecteerd wordt, dient enkel de grondoverdracht 
met de Regie der Gebouwen te gebeuren. Een tweede mogelijke op  e is 
dat de zone ‘non aedifi candi’ in vraag gesteld wordt en eventueel smaller 
voorzien kan worden. De zone van  meter is samengesteld uit een zone 
van ,  meter als veiligheidsstrook, dan ,  meter waar de eff ec  eve riole-
ringsbuis zich bevindt, en ten slo  e opnieuw ,  meter veiligheidsstrook. 
Men zou kunnen opperen dat de veiligheidsstrook beperkt kan worden 
tot ,  meter, wat als resultaat zou hebben dat de bebouwing van strook 

 dan nog een verdere  meter opgeschoven zou kunnen worden rich  ng 
gerechtsgebouw. Om te vermijden dat er risico zou zijn op beschadiging 
van de rioleringsbuis bij uitvoering van de funderingswerken voor strook , 
kan een stalen damwand toegepast worden. Er wordt voor strook  geen 
kelderverdieping voorzien. De werken zijn dus beperkt tot uitvoering van 
de fundering voor het bovengronds gebouw. De fundering zal vermoedelijk 
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uit schroefpalen bestaan. De impact hiervan is beperkt. Voor deze tweede 
op  e dient de erfdienstbaarheidsovereenkomst met Aquafi n aangepast te 
worden.

De vormgeving van strook  wordt in beide op  es aangepast, omdat de per-
ceelsgrens niet langer gevolgd moet worden. De knik in strook  verschui   
zo meer naar het midden van het volume, waardoor de buitenruimte tus-
sen de stroken  en  vanaf de knik breder opengewerkt wordt. De afstand 
tussen de stroken  en  wordt hiermee fysiek groter, maar vooral qua 
ruimtebeleving wordt hiermee een aanzienlijke verbetering gerealiseerd.

Variant 
zone non-aedifi candi blij   behouden,
strook  schui    meter op

Variant 
aanpassing zone non-aedifi candi,
strook  schui    meter op

Variant 
strook  t.o.v. leiding Aquafi n
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Bijkomende basiskeuzes voor de buitenruimte

Het maaiveld blij   maximaal autovrij

Met het oog op een kwalita  eve inrich  ng van de buitenruimte komen 
geen bovengrondse bezoekersparkeerplaatsen tussen de stroken; ze komen 
langs de Filips van Cleefl aan. Ook dienstverkeer en laden en lossen blijven 
zoveel als mogelijk buiten de interne straten.

De meeste paden tussen de stroken zijn paden binnen een parkstruc-
tuur. Ze zijn qua verharding en materialisa  e ondergeschikt aan bvb. het 
doorgaande voet- en fi etspad Opgeëistenlaan/Griendeplein. Een aantal 
parkpaden kunnen qua materialisa  e en dimensionering wel krach  ger 
en breder zijn en dus meer facilliterend voor doorgaande voetgangers- en 
fi etsbewegingen, omdat ze een onderdeel zijn van een andere sterke line-
aire structuur, bijvoorbeeld de spine.
De historische Rabo  orentjes staan idealiter op een pleintje, eerder dan 
een padenstructuur. De voetganger en fi etser kan er vrij zijn weg omheen 
banen en zo verder de Opgeëistenlaan oversteken.
De link binnenstad/historische Rabo  orentjes wordt aan beide zijden van 
het Lievekanaal idealiter in even sterke mate gefaciliteerd (op langere 
termijn bij reguliere aanpak wegenis), omdat de stromen naar/van de 
binnenstad waarschijnlijk niet uitgesproken via linker- of rechteroever te 
verwachten zijn.

bezoekers: dwarsparkeerplaatsen Filips van Cleefl aan / bruin: laden en lossen
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zoekzone voor oversteekplaats

fi etsenberging

halfondergrondse fi etsenberging
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fi etsenberging

padenstructuur voetgangers en fi etsers, in samen-
hang met de gespreide fi etsenbergingen

De diagonale doorsteek door strook  is geschrapt
De doorsteek/diagonaal door de voorzieningenstrook palend aan de 
Lievetuin - zoals vooropgesteld in de off erte van de Open Oproep - is 
geschrapt. De Triomfstraat is even goed te bereiken via de Lievetuin. 
Aangezien strook  versmald is, is gekozen om niet nog meer nu   ge vloer-
oppervlakte op te geven op het gelijkvloers. Bovendien paalt de andere 
zijde van strook  in tegenstelling tot model  niet meer aan een openbare 
maar aan een private buitenruimte.

Gebruik private buitenruimte: collec  ef gebruik
De private binnentuinen worden niet opgedeeld in individuele tuinen. 
Alle bewoners kunnen zo gebruik maken van die ruimte; meer privaat 
groen betekent minder druk op de omgeving, wat zeer belangrijk is in de 
Rabotwijk. Deze ruimtes worden doordacht en beheersgericht ontwerpen 
met oog op gemeenschappelijk gebruik. De bovenliggende appartemen-
ten kunnen genieten van een rustgevender groen beeld waar eenheid in 
blij   zi  en. Individualisering zou leiden tot verrommeling van het maaiveld 
(afslui  ngen, tuinconstruc  es enz.).
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Aanzet/sugges  e tot inrich  ng van de buitenruimte

Het ontwerp voor de buitenruimte is ontwerpend onderzoek. Het voor-
liggend ontwerp is sugges  ef en weerspiegelt de visie van Poponcini & 
Lootens ir. architecten en Dirk Vandekerkhove Landschapsarchitecten. 
Op IKZ werd gepleit om versteende oppervlaktes te beperken en groen te 
maximaliseren. Deze conceptuele verfi jning gebeurt in het verdere proces.
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Verdere uitwerking en check van de essen  ële aspecten
Het gebruik en het beheer van de gebouwen hee   een verregaande impact 
op de buitenruimte en vice versa. Daarom was het nodig om een aan-
tal essen  ële aspecten verder uit te werken en te testen, binnen - en ter 
ondersteuning van - voorgaande beschreven uitgangspunten.

Leesbaarheid privaat/publiek
Er is gezocht naar een duidelijke leesbaarheid tussen publiek en privaat 
domein. De drie clusters zijn volledig privaat en kunnen volledig gesloten 
worden. Rondom en tussen de verschillende clusters loopt het openbaar 
domein.

openbaar domein

privaatprivaatprivaat

Parkeren
Model  laat ook toe dat de ondergrondse parkings (voor bewoners) zich 
volledig op privaat domein bevinden. Er zijn geen overlappingen met het 
openbaar domein. Deze parkings worden bereikt via de Filips van Cleefl aan. 
De in/uitri  en doorsteken de groene spine. Langsheen de Filips van 
Cleefl aan liggen de dwarsparkeerplaatsen voor de bezoekers.

ondergronds parkeren voor de bewoners

bovengronds (dwars)parkeren voor de bezoekers
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Func  es gelijkvloers

Op het gelijkvloers van  stroken komen buurtvoorzieningen.

Inkompar  jen - adressen
Voor bezoekers en hulpdiensten is een duidelijk adres nodig. De stroken 
krijgen bij voorkeur dezelfde straatnaam en worden op een logische manier 
genummerd. De naam ‘Rabotpark’ wordt als sugges  e meegegeven. De 
uiteindelijk naamsbepaling gebeurt via de gebruikelijke procedure.

zicht Filips van Cleefl aan
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Brandweerlussen

Binnen de bestaande wegenis is strook  bereikbaar via de openbare weg 
(Griendeplein). Bij de heraanleg van het Griendeplein volgens het plan 
Vectris zal de rijweg verder verwijderd zijn van strook , waardoor een bij-
komende zone voor de brandweer voorzien moet worden.

IVAGO afvalophaling
Er wordt gekozen voor ondergrondse afvalcontainers (OC’s). Drie mogelijke 
op  es zijn weerhouden. De loopafstand tot de OC’s bedraagt zoveel als 
mogelijk max.  meter, gemeten vanaf de gemeenschappelijke inkomhal.

Bij de keuze voor één van de op  es moeten verschillende elementen ten 
opzichte van elkaar afgewogen worden. Eén van de belangrijke elementen 
is het feit of de OC’s per volume of per gewicht meten. Indien het per 
gewicht is, kan op elk moment naar de vuilcontainer gegaan worden (met 
een rela  ef beperkte hoeveelheid afval), waardoor de loopafstand minder 
relevant is. Indien het per volume gemeten wordt, zullen bewoners minder 
frequent, maar met een volle (zware) zak naar de vuilcontainers gaan. In 
dat geval is de loopafstand een belangrijker factor, zeker voor ouderen en 
mensen die slecht te been zijn. Een te lange loopafstand kan bovendien 
aanleiding geven tot sluikstorten.

Een andere elementaire keuze is of ophaalvrachtwagens in de spine wen-
selijk zijn. OC’s in de groene spine betekent meer mechanisch verkeer, wat 
een groot veiligheidsrisico inhoudt voor spelende kinderen. Het hee   een 
impact op het groenaandeel en het kan aanleiding geven tot wildparkeren 
in de spine.
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OPTIE : inplan  ng van de OC’s langsheen de Filips van Cleefl aan. IVAGO vrachtwa-
gens stoppen in de Filips van Cleefl aan. Loopafstanden voor bewoners <  meter.

OPTIE : inplan  ng van de OC’s in de spine, langs toegangswegen brandweer. IVAGO-
vrachtwagens rijden achteruit in, vanuit de Flips Van Cleefl aan. Loopafstanden voor 
bewoners <  meter.

OPTIE : inplan  ng van de OC’s in de spine, langs de kopse kanten van de gebouwen. 
IVAGO-vrachtwagens rijden hun traject in de spine. Loopafstand voor bewoners < 

 meter.
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Interne circula  e - organogrammen

De buurtvoorzieningen op het gelijkvloers van strook  en  liggen op 
hetzelfde niveau als het openbaar domein, om de toegankelijkheid voor 
bezoekers te op  maliseren. De woonfunc  es liggen iets hoger om vol-
doende privacy te bieden. De toegangen tot de wooneenheden zijn 
bereikbaar voor rolstoelgebruikers en voldoen aan de Vlaamse verorde-
ning Toegankelijkheid.

        gelijkvloers

        type verdieping
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Samenva  end eindbeeld
Alle aspecten samen resulteren in volgend mogelijk eindbeeld. Het ontwerp 
is het resultaat van ontwerpend onderzoek. Een aantal aspecten zijn cruciaal 
en worden voor dit RUP verder vertaald in krachtlijnen. Voor andere aspec-
ten is het eindbeeld sugges  ef en weerspiegelt het de visie van Poponcini 
& Lootens ir. architecten en Dirk Vandekerkhove Landschapsarchitecten. 
Daarvoor blij   dus nog marge in het verdere ontwerpproces (bvb. uitwer-
king buitenruimte).
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Procesaspecten

Drie projectzones

De samenhang tussen de veelheid aan aspecten is dermate groot dat stro-
ken binnen elke zone moeilijk afzonderlijk kunnen ontwikkeld worden.  
Daarom moet voor elke zone één uitgewerkt plan gemaakt worden vooral-
eer een aanvraag stedenbouwkundige vergunning kan worden afgeleverd.

Faseringsplan
Fase  is gesplitst in twee deelfases (fase A en fase B) omwille van de 
herhuisves  ng toren . Elke fase omvat zowel een deel gebouwen als een 
deel openbaar domein. Fase  wordt gerealiseerd door Poponcini & Lootens 
ir. architecten.
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Aandachtspunten en sugges  es bij de verdere uitwerking
• het maaiveld voldoende levendig uitwerken,
• het ‘lint’ voldoende transparant maken,
• aandacht dat de buitenruimte voldoende groen is,
• aandacht voor de groeikansen van laag groen en bomen, met bijzondere aandacht in de 

binnentuinen,
• Aandacht voor boomziektes, bvb. de ‘Essenziekte’, die begint te woeden. Een manier om zich 

te wapenen tegen het verdwijnen van te veel bomen in geval van een bomenziekte, is varia  e 
in boomsoorten,

• De (zeker onderste) woningen in stroken  en  naar de Lievetuin, respec  evelijk het park richten. 
Strook  is vrij goed bezond, maar de ruimtebeleving kan nog verder geop  maliseerd worden 
door de appartementen ook sterk in rela  e te brengen met de Lievetuin. Dus idealiter doorzon 
en ook een bijkomend terras aan de zijde Lievetuin. Dit versterkt ook de interac  e tussen het 
leven in strook  en het leven in de Lievetuin. Idem voor strook , waarbij de woningen hun 
ruimtebeleving kunnen vergroten zijde gerechtsgebouw. Net als in stroken  en  zijn in stroken 

 en  twee terrassen per woning essen  eel. Het moet wel betaalbaar zijn binnen FS .
• De uitpandige terrassen zodanig uitwerken dat ze de volumetrie van de stroken niet te zeer 

verzwaren. Dit mag namelijk het posi  eve lee  aarheidsaspect van het hebben van een terras 
niet teniet doen.

• De volledige vervangingsbouw moet als één samenhangende en  teit zijn plaats hebben in het 
stadsweefsel. Het geheel moet  lectuur zijn, net zoals het gerechtsgebouw en het JOC er één 
is, of het kleinschalig woonweefsel van het Rabot, of de sta  ge woningen in de Begijnhofl aan, 
de Odisee-Technologiecampus Gent (voorheen KAHO), de groenstructuren enz. Dit kan bvb. 
bekomen worden door de stroken te realiseren in hetzelfde materiaal, in één kleurenpalet. 
Wel rekening houden dat fase  en  in de  jd gespreid zijn, wat impact kan hebben op (on)
beschikbaarheid van dezelfde materialen en fase  al een kleurverschil zal geven door bezonning, 
vervuiling enz.

Mobiliteits/parkeeraspecten
Op / /  oordeelde de GECORO dat in de studies weinig is terug te vinden over (duurzame) 
mobiliteit en vroeg zich af of het gerechtvaardigd is om zoveel parkeerplaatsen ondergronds te 
voorzien bij een belangrijk openbaar vervoersknooppunt; waarom niet nadenken over alterna  eve 
transportvormen zoals bv. Cambio-autodelen; waarom nu reeds niet nadenken over mobiliteitsen-
gagementen met de bewoners naar analogie met ini  a  even in Freiburg; kan de bezoekersparking 
die de groene spine belast niet ondergronds in plaats van het bewonersparkeren?

Het IVA Mobiliteitsbedrijf hee   deze bezorgdheden onderzocht en is er van overtuigd dat dergelijke 
loca  e een duurzaam parkeerbeleid vraagt, maar dat het aantal parkeerplaatsen in de studies zeker 
niet hoog is. Geen parkeerplaatsen voorzien zou beteken dat de parkeervraag van bewoners in de 
publieke ruimte moet worden opgelost terwijl de buurt nu al kampt met een hoge parkeerdruk. Het 
is zeker een interessante piste om Cambio of andere autodeelsystemen te integreren in het project. 
Engagementen zoals in Freiburg komen van onderuit, dus kan idealiter worden ges  muleerd bij toe-
koms  ge bewoners. Of parking al dan niet ondergronds zijn is sowieso al een stedenbouwkundige 
vraag, maar ook is een ondergrondse bezoekersparking erg duur en is het moeilijk om te controleren 
of auto’s die de parking willen gebruiken wel degelijk bezoekers zijn (voor de ontwikkeling boven de 
parking). Enkel een echte rota  eparking is rendabel en dit zou heel wat extra autoverkeer aantrek-
ken wat ook niet wenselijk is.
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Haalbaarheidsonderzoek (her)openlegging 
Waldam ( )

/ /  is het concept-RUP geadviseerd door de GECORO die stelt dat 
de Gentenaar van vandaag zijn historische binding met het water in de 
stad kwijtraakt. Het zou bijgevolg een gemiste kans zijn om een poten  ële 
waardevermeerdering van culturele duurzaamheid in dit project te nege-
ren. Het fi nanciële klimaat kan er op langere termijn anders en guns  ger 
uitzien met mogelijk meer ruimte voor dit soort ingrepen. Daarom vroeg 
de GECORO naar bijkomend onderzoek over integra  e van water of remi-
niscen  es ervan binnen het plangebied. Wel met behoud van voorliggend 
strokenconcept.
Ook vroeg de GECORO zich af welke historische laag men als onderlegger 
of uitgangspunt voor deze kwes  e wil nemen (De Lieve of de Waldam).

Deze vraag kwam er naar aanleiding van een voorstel van een burger 
(september ) om de Lieve en de Coupure te verbinden zodat een bijko-
mende grote waterring ontstaat rond/in de binnen/kernstad. Het waterpeil 
tussen beide waterlopen is gelijk zodat een verbinding kan zonder sluis. 
Hiertoe moet de Waldam opengemaakt worden. De burger stelde een 
Waldam-integra  e voor doorheen de gebouwen van de vervangingsbouw.

Op langere termijn is dergelijke waterring niet ondenkbaar. De Odisee-
Technologiecampus Gent (voorheen KAHO) overweegt haar site ruimtelijk 
verder te dynamiseren. Een ruimtelijke ruil/koop/erfpacht van een deel 
van de Guldenvliesstraat met het tracé Waldam op de Technologiecampus 
lijkt bespreekbaar voor Odisee. Een aantal stadsdiensten wijzen wel op 
aandachtspunten zoals: is overname van het beheer wenselijk? er moet 
een alterna  ef zijn voor de private waterbuff ering van Odisee; een fi ets/
voetgangersverbinding door Odisee is geen prioriteit op korte termijn; 
groenmassief behouden als buff er naar tuinen Begijnhofl aan toe ... 

De Bargieschool is stadseigendom: op langere termijn transforma  e tot 
een school over/langs water?

voorstel van een burger 
( ) voor een (her)
opende waterring
in en rond de kern- en bin-
nenstad van Gent

zicht van de pas gedempte Waldam 
gezien van de De Smetbrug 
(huidige Griendeplein) naar de Odisee-
Technologiecampus (voorheen KAHO).

dichtslibben Waldam waar vandaag 
de Bargieschool is. Vooraan links en 
rechts zijn de brughoofden zichtbaar 
van bovenstaande foto.

voormalige samenvloeiing Coupure en 
Waldam (heden gedicht maar nog zicht-
baar in de kaaimuur).

de Waldam toen nog als open water-
par  j gezien van de voormalige De 
Smetbrug (heden Griendeplein) naar 
het voormalig Rabotsta  on en de his-
torische Rabo  orentjes. Heden is deze 
waterpar  j gedempt en ingenomen 
door Rabo  oren  en Opgeëistenlaan.
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Historisch/cartografi sch onderzoek voormalige waterwegen

Waterwegen  op schaal van de ruimere omgeving van het 
plangebied

Een reconstruc  e van het waterwegennet van  wordt als basis geno-
men voor dit onderzoek. 

Lieve

Leiemeander

kadaster  met aanduiding 
Begijnhofl aan en Rabo  orentjes

deel Waldam heden 
gedempt/dichtgeslibt

deel Leiemeander 
dat nog bestaat

 aanduidingen:
 - rood cirkeltje: Rabo  orentjes,
 - blauwe streeplijn: huidige Coupure (gegraven - ),
 - gele streeplijn: huidige Begijnhofl aan.

In eerste instan  e deed de Dienst 
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 
verder historisch/cartografi sch onder-
zoek naar het voormalige tracé/net van 
waterwegen in deze omgeving. Deze 
kaarten werden geprojecteerd op de 
huidige ruimtelijke structuur en op de 
geplande vervangingsbouw. Dit om in 
te scha  en wanneer en waar de water-
wegen liepen, welk belang ze hadden en 
in welke mate integra  e of reminiscen-
 es kunnen meegenomen worden in het 

verdere traject van de publieke ruimte 
en de vervangingsbouw.

De Waldam was een deel van een oude 
Leiemeander die bij de de eeuwse 
stadsuitbreiding als nieuwe grens, in 
het tracé van de  stadsvest werd opge-
nomen. Doorheen de daaropvolgende 
eeuwen werd die grens verdedigend 
uitgebouwd met versterkingen en 
bolwerken. Gedurende een periode 
vormde dat waterdeel ook de verbin-
ding met de Lieve en de centrumhaven. 
De Leiemeander en de Lieve vloeiden 
samen ter hoogte van de historische 
Rabo  orens. De Leiemeander bestaat 
nog en loopt tussen de Brugse Poort en 
het Groenevalleipark en mondt heden 
uit in de Coupure. Het deel tussen 
Coupure en Rabo  orenjes (de Waldam) 
is gedempt/dichtgeslibt circa hel   van 
de vorige eeuw (periode - ).
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Waterwegen van  tot  op schaal van de ruimere omgeving
Alle volgende kaartmateriaal wordt telkens geprojecteerd op de reconstruc  e van . Zo is er een duidelijke georeferen  e.

Het spaans kasteel en het Begijnhof 
vlakbij het plangebied dat een water-
rijk gebied is: Leie en Lieve vloeien er 
samen. Ook de huidige Begijnhofl aan en 
de Kolveniersgang zijn een waterloop.

 + 

De ves  ngen zijn grootdeels gebouwd 
op het tracé van de Leie. Brede aaneen-
gesloten waterpar  jen scheiden stad en 
pla  eland. De Waldam is een structu-
reel onderdeel van het ves  ngwater en 
ook de Lieve hee   een duidelijke plaats 
in het watersysteem; met een ‘bypass’ 
tussen beide ongeveer ter hoogte van 
de huidige Odisee-Technologiecampus 
Gent (voorheen KAHO).

 + 

Bijkomende for  fi ca  e ter hoogte van 
de Brugse poort met aan het huidige 
E. Seghersplein een waterkom met 
rechts ervan een doorsteek, nu nog 
zichtbaar in de huidige kaaimuur van 
de Coupure. De huidige Noordstraat 
was een brug over een immens water-
vlak. De Rabo  orentjes zijn duidelijk te 
zien op/in de ves  ngmuur. De huidige 
Opgeëistenlaan is een breed water. De 
Lieve lijkt hier al smaller.

 +  (circa)circa 

De Coupure is gegraven ( - ). 
Het ves  ngwater verliest structuur. 
Ter hoogte van het plangebied zijn de 
Waldam en de Lieve nog aanwezig. Heel 
duidelijk is te zien dat de bomenrijen van 
wat vandaag de huidige Begijnhofl aan 
is, één doorlopende gealigneerde 
structuur was tot de Rabo  orentjes. 
Vandaag is dit het enige dat nog visu-
eel in het stadsbeeld waarneembaar is 
van het tracé van voormalige gracht en 
aarden wal.

 + 
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 +  + kadaster (Gerard)

 +  (circa)circa 

 +  (januari) (januari)

 +  (juni) (juni)

Het doorlopende gealigneerde tracé 
van de voormalige gracht en aarden 
wal - van het huidige kruispunt  
Vuren tot aan de Rabo  orentjes - is 
nog steeds goed zichtbaar in het beeld 
van de huidige Begijnhofl aan, inbegre-
pen bomenrijen van de huidige groep 
paardekastanjes.

Het deel Lieve in de huidige Rabotwijk 
is weg. De Waldam is op drie plaatsen 
overbrugd: ter hoogte van de huidige 
Bargieschool, ter hoogte van het hui-
dige Griendeplein (Pont De Smet) en 
ter hoogte van de Rabo  orentjes (Pont 
du Rabot). Ter hoogte van de Coupure 
is de rechtstreekse link tussen Leiekaai 
en Waldam verdwenen. De verbin-
ding Coupure en Waldam situeert zich 
enkel nog ter hoogte van de huidige 
Bargieschool.

In het plangebied is de Waldam nog 
sterk aanwezig, naast het voormalige 
Rabotsta  on (gebouwd - ) en de 
Rabo  orentjes.

Het gekleurde deel is de overheveling 
van het beheer van de vaarweg van de 
staat naar de stad (mogelijk ingetekend 
op een oudere basiskaart omdat bvb. 
ter hoogte van  de Noordstraat meer 
water is dan het document van januari 

).
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 +  (reconstruc  e) (reconstruc  e)

Ter hoogte van het plangebied is het 
huidige stedenbouwkundig patroon al 
duidelijk herkenbaar, met uitzondering 
van de Waldam die nog steeds sterk 
aanwezig is.

 + 

In  was de Waldam nog steeds 
aanwezig op de huidige Odisee-
Technologiecampus Gent (voorheen 
KAHO). Deze kaart is voor de chrono-
logische volledigheid bijgevoegd maar 
te klein voor interpreta  e. Meer uitleg 
zie verder.

 + 

 + 

Pas rond  verdween de Waldam defi ni  ef uit het stedenbouwkundig weefsel. 

Nog steeds dezelfde S-vorm van de 
Waldam.
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Waterwegen van  tot , meer in detail niveau plangebied

De reconstruc  e van  ingezoomd op het kadaster  en op het strokenconcept van POLO.

In  was de Waldam nog duidelijk aanwezig als waterpar  j. Het was een scheepvaartroute dat komende van 
de Coupure doorliep tot aan de historische Rabo  orentjes. De breedte was immens: van ongeveer de hoek van 
de eerste nog bestaande sociale woontoren tot de hel   van de breedte van de huidige Opgeëistenlaan. De hel   
van de breedte van de voormalige Waldam lag in de zone Z  van onderhavig RUP.

In  bestond de situa  e van  nog steeds. Merk op dat ook de Kolveniersgang nog een waterweg was.
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Ook in  was er nog steeds een Waldam, alleszins tussen de huidige Odisee-Technologiecampus Gent (voorheen 
KAHO) en de woningen Begijnhofl aan. Ter hoogte van de Coupure is intussen de Bargieschool gebouwd. Ter hoogte 
van het Griendeplein was er een brug, de ‘Pont De Smet’. Mochten de landingshoofden nog bestaan (plausibel) 
dan komt volgens bovenstaande compila  es het verlengde ervan uit net naast de hoek van de vervangingsbouw 
aan het Griendeplein.

Conclusie: De Waldam was lange  jd een belangrijk onderdeel van de water- en stedenbouwkundige structuur 
van dit stadsdeel, tot circa - . Het was achtereenvolgens een stuk van een Leiemeander, van de ves  ngen 
en van de vaarwegen. Mocht de Waldam of reminiscen  es op langere termijn ooit worden (her)opengelegd, dan 
wijzen de historische kaarten uit dat dit idealiter in de publieke ruimte komt vlak naast de vervangingsbouw en 
niet op private delen waar de vervangingsbouw komt. Ter hoogte van het Griendeplein ligt de as van het voormalig 
Waldam-water hoogstwaarschijnlijk tussen het huidige parkje naast de Odisee-Technologiecampus Gent (voorheen 
KAHO) en de hoek van de vervangingsbouw. Onderstaande referen  es kunnen inspireren voor een toekoms  ge 
herinrich  ng van het Griendeplein: water op/doorheen een plein; voor de gebouwen waterarchitectuur. Ter hoogte 
van de Lievetuin is mogelijk een historische ontmoe  ng met de Lieve denkbaar, of een verwijzing ernaar. In de 
Lievetuin is er ruimte om Lieve-reminiscen  es te integreren.

usines Le Blan-Lafont euratechnologie, Rijsel usines Le Blan-Lafont euratechnologie, Rijsel brandweerkazerne
Roggestraat, Gent

Om te testen of bovenstaande geen utopie is vroeg de Stad Gent in  aan het studiebureau VECTRIS ont-
werpend te onderzoeken of op langere termijn water kan geïntegreerd worden in de publieke ruimte van het 
transferium Griendeplein.
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Conceptvorming transferium Griendeplein en 
Opgeëistenlaan

Onderzoek haalbaarheid (her)openlegging Waldam of 
integra  e van reminiscen  es

studiebureau VECTRIS, 

Aan het studiebureau VECTRIS is in  gevraagd om in te scha  en of er 
poten  eel is om de Waldam of reminiscen  es ervan te integreren op het 
transferium Griendeplein. Dit was een kortlopende studieopdracht omdat 
moest ingeschat worden of Waldam-integra  e kan en wat de impact kan 
zijn op de verdere uitwerking van de publieke ruimte en de vervangings-
bouw (vnl. funderingstechnisch, nutsvoorzieningen en waterdichtheid van 
hun ondergrondse structuren).

Het gaat om een onderzoek en niet om het maken van een keuze.

Randvoorwaarden van het onderzoek:
• de contour van het plan van POLO is bepalend voor de noordgrens van 

het transferium,
• voldoende ruimte voor het openbaar vervoerknooppunt,
• con  nuïteit Lievekanaal / Rabo  orens / Lievetuin,

Onderzoekvragen:
• is een herschikking van voet- en fi etspaden, rij-, tram- en busbanen 

mogelijk in func  e van een (her)openlegging van de Waldam (of inte-
gra  e van reminiscen  es)?

• welke ruimtelijke confi gura  es zijn denkbaar?
• wat zijn de randvoorwaarden?

VECTRIS maakte drie scenario’s:
• scenario : één rijstrook rich  ng Opgeëistenlaan,
• scenario : scenario  + één rijstrook rich  ng Begijnhofl aan,
• scenario : ‘out of the box’: een transferium in een geradicaliseerd 

Rabotpark,

Het IVA Mobiliteitsbedrijf merkt op dat scenario’s geen voorafname kunnen doen 
aan keuzes van het Mobiliteitsplan Gent en er dus moeten mee afgetoetst worden, 
met in het bijzonder de posi  e van de as Begijnhofl aan-Opgeëistenlaan en de rela  e 
tot andere gewenste verkeerscircula  emaatregelen. Het is goed mogelijk dat er 
wordt gekozen om het verkeer op deze as te behouden om dan op andere plaatsen 
te gaan naar uitdunning van verkeersstromen. De verhouding tussen verkeerscir-
cula  emaatregelen in bijvoorbeeld de binnenstad en de posi  e van deze as wordt  
in een Mobiliteitsplan vastgelegd.
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Scenario : één rijstrook rich  ng Opgeëistenlaan,

Ruimte voor een Waldam van  meter breed.

Verkeerstechnische evalua  e door het IVA Mobiliteitsbedrijf
Er is slechts één weggaande rijstrook op de Opgeëistenlaan, dat overigens wordt 
doorsneden door een tramkruising en verderop door een oversteek voor langzaam 
verkeer. Het kan goed zijn dat hier twee rijstroken gewenst zijn als een soort buf-
ferzone om te verhinderen dat het kruispunt vastloopt.
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Scenario : scenario  + één rijstrook rich  ng Begijnhofl aan,

Ruimte voor een Waldam van ,  meter breed.

Kenmerken:
• ruimte voor  perronlengtes van  meter door het integreren van de 

hellingen in een breder perron en trappen op de koppen,
• de oversteek Opgeëistenlaan (Rabot/Lievetuin) via een verkeersplateau,
• één boom sneuvelt voor een nieuwe trambocht.

Verkeerstechnische evalua  e door het IVA Mobiliteitsbedrijf
Scenario  is niet haalbaar naar verkeersafwikkeling (gebaseerd op tellingen ). 
Aan het kruispunt is er slechts één toekomende en één weggaande rijstrook voor-
zien. Eén toekomende rijstrook hee   tot gevolg dat de afwikkeling in het gedrang 
komt. Ook VECTRIS deelt deze zorg en stelt dat er  à  wagens minder op de 
Opgeëistenlaan nodig zijn om dit scenario te laten werken.
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Scenario : radicaliseren parksfeer => transferium in het Rabotpark+

Ruimte voor een Waldam van  meter breed; ruimte voor een verlaagde 
kaai van  meter breed.

Het gaat om een fundamenteler herdenking van het transferium, met een 
effi  ciënter en kwalita  ever OV, en veiliger oversteek voor voetgangers 
en fi etsers en ruimte voor water en een groenstructuur die kwan  ta  ef 
toeneemt (wel deels gewijzigde inplan  ngsstructuur van het bestaande 
groen).

De Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief merkt op dat het enige wat vandaag nog visueel in het stadsbeeld 
waarneembaar is van het tracé van gracht en aarden wal, zijn de bestaande bomen die erop gealigneerd 
staan. Mochten de huidige bomen ooit vervangen worden is het aangewezen dat het tracé van de onderlig-
gende wal gerespecteerd wordt. De Groendienst vraagt om de paardekastanjes - zolang ze gezond zijn - te 
vrijwaren bij de verdere uitwerking van de verkeersknoop Griendeplein.

Kenmerken:
• Overlappen/integreren van de 

groenstructuren Begijnhofl aan 
en Opgeëistenlaan:  bomen-
rijen => ‘maskeren’ van de 
traminfrastructuur.

• Ruimte voor  perronlengtes 
van  meter door het integre-
ren van de hellingen dwars in het 
brede perron.

• De trambedding en het fi etspad 
Opgeëistenlaan lopen rechtdoor.

• De tramperrons zijn brede voet-
paden op niveau maaiveld.

• Con  nuïteit van de over-
steek Opgeëistenlaan (Rabot/
Lievetuin) via een verkeerspla-
teau, ingevuld met solitairen.

Op  maliseren historische Rabo  orens: 
heden raken de bovenleidingspalen het 
monument => meer vrije ruimte geven.
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Ruimte voor een verlaagde kaai van  meter breed

Verkeerstechnische evalua  e door het IVA Mobiliteitsbedrijf
Scenario  lijkt een variante te zijn op scenario  wat aantal rijstroken betre  .
Opmerkingen hierover cfr. supra.

In het voorgestelde ontwerp is de 
traminfrastructuur opgevat als park
-infrastructuur: het perron en de 
verlaagde kaai Waldam zijn ‘zwe-
vende’ terrassen, bijvoorbeeld in 
composiet; de trambedding is een 
‘rivier/stroombedding’ in rolgrind; 
het groen is een grassentuin.
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Referen  es

grachten binnenstad UtrechtE. Pynaertkaai Gent

Conclusie
Er is poten  eel om op langere termijn ruimte te maken voor een groter 
watersysteem in en rond de Gentse kern- en binnenstad. De mogelijkheden 
en wenselijkheden (recrea  ef, toerisme, transport …) moeten verder in 
kaart worden gebracht.
Het RUP moet deze hogere doelstelling op zijn minst s  muleren.

situa  e onder de Rabo  orentjes  
met zicht rich  ng Opgeëistenlaan: 
de huidige Lieve is doodlopend 
vaarwater (een eventuele ver-
binding zou meteen ook voor 
doorstroming kunnen zorgen en 
mogelijk meer leven in het water 
brengen).

zicht onder de Rabo  orentjes
 rich  ng binnenstad






