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Voorliggend document bevat de rapportage van IPOD III, het derde document voor een integraal 
plan openbaar domein Gent. In IPOD III wordt ingegaan op de principes en toepassing van objecten 
in de publieke ruimte. 

Het document toont de verschillende stappen die werden doorlopen tijdens het ontwerpproces. Het 
is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. 

Het eerste hoofdstuk geeft een inleiding tot de opdracht en de verhouding van IPOD III tot IPOD I 
en II. Hoofdstuk twee analyseert het huidige gebruik van objecten, inventariseert de belangrijkste 
objectengroepen en observeert vaak voor komende toepassingen. Hoofdstuk drie en vier gaan 
respectievelijk over de doelstellingen en visie van de objecten en hun toepassing. Het laatste en 
vijfde hoofdstuk licht de voorgestelde Gentse familie van objecten en hun toepassing toe. De nieuw 
voorgestelde objecten zijn schetsontwerpen en dienen als dusdanig geïnterpreteerd te worden.





INLEIDING1
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De Stad Gent werkt al gedurende enkele jaren aan een integraal plan voor hun openbaar 
domein. Door de eerste publicatie van het Integraal plan openbaar domein heeft de S  
tad bewezen in te willen zetten op een kwalitatief openbaar domein.  

Het IPOD I  geeft de algemene visie van de stad op het publiek domein weer met een nadruk 
op de harmonisatie van de beeldwaarde van het openbaar domein. IPOD II ‘Richtlijnen 
openbaar domein’ doet uitspraken over de dimensionering van het publiek domein. 

De laatste decennia hebben steeds meer objecten een plaats in de openbare ruimte ge-
kregen. Daar waar vroeger heel verfijnde en zorgvuldig geplaatste objecten als ornamenten 
op pleinen en in parken werden geplaatst wordt de openbare ruimte nu steeds voller 
met functionele objecten. Stedelijke objecten domineren steeds vaker het beeld van de 
openbare ruimte. Door het grote aanbod op de markt van stadsmeubilair en de veelheid 
aan ontwerpers die aan het openbaar domein werken ontstaat er een onsamenhangend 
beeld en toepassing. 

Doel van IPOD III is enerzijds het inzichtelijk maken van de huidige toepassing van de 
verschillende objecten. Anderzijds het stroomlijnen van de type objecten. 

IPOD III moet gelezen worden als een handleiding voor al de ontwerpers, technische en 
beheerders van de openbare ruimte. Het laatste hoofdstuk laat door middel van een 
fichesysteem de catalogus aan objecten zien die in binnen Gent gewenst zijn. 

 

IPOD I EN IPOD II

In tegraal  P lan openbaar  domein Stad Gent

"Methodiek" voor het opstellen van inrichtingsplannen

ipod
Richtlijnen Openbaar Domein 2012 
Stad Gent
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1.1 WAAROM IPOD IIII1.2
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Bovenstaande beelden tonen de grote hoeveelheid en variatie aan objecten die in willekeurige stadsbeelden 
aanwezig zijn. 





ANALYSE2

\ welke types zijn er? 
welke verschillende type worden er vandaag toegepast in de openbare ruimte?
\ generiek - specifiek
dragen de objecten bij aan de eigenheid van Gent? nl zijn het typisch Gentse objecten of generieke objecten 
\ stijlkenmerken, families
zijn er binnen de objecten families of reeksen met vergelijkbare stijlkenmerken te ontdekken?
\ kleuren - en materialenpallet
welk kleuren-en materialenpallet leveren de huidige toegepaste objecten op?
\ toepassing - plaatsing
hoe worden de objecten in de openbare ruimte geplaatst?
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VEEL GENERIEKE OBJECTEN
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IDENTITEIT 

WEINIG SPECIFIEKE OBJECTEN
> ZOEKEN NAAR HET TYPISCH GENTSE
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sigaretten

- standaardisering

catalogus 
rond rober

- standaardisering
- modern

catalogus
op poten

- standaardisering
- robust

opvallend plastiek

- vooral signaliserende 
functie
- tijdelijk

STIJLKENMERKEN - FAMILIES
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= typisch Gents
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• Vuilnisbakken worden meestal in lijn 
met of gekoppeld aan andere objecten 
geplaatst. Zo zijn ze niet storend voor 
de gebruiker. 

• Ernaast ipv erin.
• Opvallend vaak wordt er naast de vaak 

gebruikte vuilnisbakken vuilnis naast 
gestort. 

• Kleur maakt dat de vuilnisbakken vaak 
vuil ogen.

OBSERVATIES TOEPASSINGEN

MATERIALEN- EN KLEURENPALET

Signaalrood Blankaluminium
RAL 9006

Stadsgroen
RAL 6009

Zwart
RAL 9005

Signaaloranje
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Catalogus
Houten objecten

- eenvoud
- hoofdmateriaal hout

Betonnen objecten

- eenvoud
- hoofdmateriaal beton

Historische klassieke

- gietijzer
- hoog detailniveau
- typisch Gents met leeuw 
van wapenschild

Catalogus objecten

- standaardisering
- moderne uitstraling

Utilitaire objecten

- vooral signaliserende 
functie
- ....

STIJLKENMERKEN - FAMILIES
PA

A
LT

JE
S

= typisch Gents
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OBSERVATIES TOEPASSINGEN

MATERIALEN- EN KLEURENPALET

PA
A

LT
JE

S Hout Beton Gietijzer Staal Plastic

Signaalgeel Signaalrood Signaalgroen Gitzwart
RAL 9005

Stadsblauw
RAL 5004

Stadsgroen
RAL 6009

Zwart
RAL 9011

• Elke dienst zijn eigen paaltje? 
• Vaak worden verschillende typen 

paaltjes op 1 locatie en voor een 
vergelijkbare situatie toegepast? 

• De afweging waarom welk paaltje 
waar is niet consequent.

• Hoeveelheid paaltjes. Er lijkt een 
traditie van een situatie oplossen 
met paaltjes. Vaak kan eenzelfde doel 
bekomen worden door het aanpassen 
van de inrichting van de openbare 
ruimte waardoor het uiteindelijke 
beeld rustiger en overzichtelijker oogt.

• Het tijdelijke paaltje wordt definitief. Ti-
jdelijke oplossingen, vaak verkeerstech-
nische oplossingen, worden definitief. 
Vaak levert dit een onrustig beeld op.

• Vanaf het moment dat het paaltje in 
gras of ‘zachte’ ondergrond staat wordt 
er een ander type toegepast. Vaak zijn 
het dan ‘landschappelijkere’ paaltjes 
ook al worden ze in de binnenstad 
toegepast.

• Het vergeten paaltje• Het paaltje in de verharding. Vaak 
worden de paaltjes op een slordige 
manier ingepland in de verharding. 
Hiervoor wordt ook geen consequent 
beleid toegepast. Het lijkt vaak de 
ingeving van het moment.
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Historische zitbank

- oude versie + nieuwe versie

- voet in  gietijzer, veel orna-
menten

- houten planken

Catalogus

zitbank beton

- oude + nieuwe versies

- betonnen voet, soms 
gekleurd

- houten planken/recycled 
kunststof planken

Catalogus 

zitbank metaal

- verschillende versies

- geheel metaal + 

poedercoating zwart

Modern zitbank

- locatiespecifiek

- frame van metaal /beton

- houten latjes

- natuurlijk kleurgebruik

STIJLKENMERKEN - FAMILIES
Z
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B

A
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= typisch Gents
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OBSERVATIES TOEPASSINGEN

MATERIALEN- EN KLEURENPALET

Z
IT

B
A

N
K

E
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• grote verscheidenheid aan 
stijlen en kleuren

• leuningen zijn soms kapot, oneigenlijk gebruik? rekening mee houden 
in ontwerp

• slordige plaatsing van de 
zitbanken, plaatsingsvoorschrif-
ten bij elke soort verharding

Beton Beton Gelakt Hout Hout Gelakt RVS Gietijzer Staal coating

Stadsgroen
RAL 6009

Aluminium
RAL 9006

Gitzwart
RAL 9005

Verkeersgrijs
Ral 7042
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VEEL DIVERSITEIT
ZOEKEN NAAR NIEUWE LOGICA EN VERSOBERING
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�etsenstallingen:  kleuren- en materialenpallet

kleurenpallet

materialenpallet

zwart blauw 
RAL 5004

gitzwart
RAL 9005

staal
gegalvaniseerd

staal gelakt

lichtmasten:  kleuren- en materialenpallet

kleurenpallet

materialenpallet

stadsgroen
RAL 6009

gitzwart
RAL 9005

aluminium
RAL 9006

verkeersgrijs
RAL 7042

geel-zwart

beton staal gelakt aluminium

zitbanken:  kleuren- en materialenpallet

kleurenpallet

materialenpallet

stadsgroen
RAL 6009

gitzwart
RAL 9005

aluminium
RAL 9006

verkeersgrijs
RAL 7042

beton beton gelakt hout hout gelakt rvs gietijzer staal coating kunststof

VEEL DIVERSITEIT IN MATERIAALGEBRUIK EN KLEURGEBRUIK
ZOEKEN NAAR NIEUWE LOGICA EN VERSOBERING
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VEEL NIET-DUURZAME MATERIALEN
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Gents blauw Gents groen nieuwe objecten vaak lichtgrijs

VEEL DIVERSITEIT IN KLEURGEBRUIK
ZOEKEN NAAR TYPISCH GENTS PALET

Signaalgeel

Signaaloranje

Signaalrood Signaalgroen Gitzwart
RAL 9005

Stadsblauw
RAL 5004

Stadsgroen
RAL 6009

Zwart
RAL 9011

Aluminium
RAL 9006

Verkeersgrijs
Ral 7042

Blankaluminium
RAL 9006
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LOGICA VAN INDELING IPOD I KOMT NIET TERUG IN HUIDIGE TOEPASSING VAN DE OBJECTEN
WILLEKEUR AAN TOEPASSING VERSCHILLENDE OBJECTEN
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Deel 2 37Indeling naar ontwikkelingsperiodes 
en gebiedscategorieën

synthese kaart de Kuip e.o.

36

2.4.4. De synthesekaart
De synthesekaart onderscheidt de bijzonderde
gebouwen en complexen in de stad. De kaart
geeft ook de aanwezige waterpartijen en de
bestaande groenstructuur weer. In het beeld is
de hoofdinfrastructuur te zien met de accent-
punten waar men het centrum binnenkomt. De
kaart geeft een grove indeling van de gebieden
naar tijdsperioden van ontwikkeling: de Oude,
Midden en Jonge ontwikkelingsperioden. Op
de kaart zijn de verschillende ontwikkelings-
stappen met een zwarte lijn aangegeven. Het
centrumgebied met winkels en andere cen-
trumvoorzieningen is als etaleringsgebied aan-
gegeven. Ook beide spoorwegstations zijn
terug te vinden. De kaart geeft een integraal
beeld en vormt als zodanig een indicatie van de
diverse sferen, die men aantreft. De kaart wordt
gebruikt als basis bij de verdere uitwerking van
de verschillende scenario's.

Deel 2Indeling naar ontwikkelingsperiodes 
en gebiedscategorieën

GEBIEDSINDELING IPOD I 
DE HUIDIGE TOEPASSING VERSTERKT DE IDENTITEIT VAN DE VERSCHILLENDE DEELGEBIEDEN EN HIERMEE GENT IN ZIJN TOTAAL NIET. 
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HET JUISTE OBJECT IN HET JUISTE DEELGEBIED VERGROOT DE LEESBAARHEID VAN DE STAD EN ONDERSTEUND DE IDENTEIT VAN DE DEELGE-
BIEDEN







DOELSTELLINGEN
Met het opstellen van Ipod III willen we enkele basisdoelstellingen toepassen.  Doelstellingen die betrekking hebben op al de objecten in het 
openbaar domein. Randvoorwaarden waaraan al de objecten moeten voldoen en die als leidraad gelden voor de keuze en toepassing van de 
objecten. Hierbij willen we 3 basisdoelstellingen bereiken:h 

A. Overzichtelijk en helder openbaar domein
B. Kwaliteit openbaar domein
C. Typisch Gents openbaar domein

3





OVERZICHTELIJK EN HELDER OPENBAAR DOMEIN3.1
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Zo weinig mogelijk objecten (Meer met minder)

Overgemeubileerde straten zijn nefast om het straatbeeld extra ruim en 
open te laten. In veel gevallen worden daar niet veel gebruikers van de 
publieke ruimte beter van. Een versobering van het totaalbeeld lijkt de 
kunst. De sobere inrichting van de 19-de eeuwse stad is misschien een goede 
vertrekbasis. De sobere inpassing van het weinige straatmeubilair had hier 
een verruimend effect. 

De afgelopen decennia zijn er steeds meer en meer objecten bijgekomen 
zonder dat we ons hierbij afvragen of ze essentieel zijn. Het plaatsen van 
objecten is vaak de eenvoudigste en snelste maar niet per se de beste oploss-
ing.

Voor het vervangen, de wens om een nieuw object te plaatsen moeten eerst 
enkele cruciale vragen gesteld worden:
- is het essentieel om het object te plaatsen, vervangen, voegt het 
wat toe aan de openbare ruimte? Maakt het de openbare ruimte functionel-
er? 
- Is een object plaatsen de goede oplossing voor het doel? Of wordt 
het doel ook op een andere manier behaald vb. anders inrichten van open-
bare ruimte?

De grote opruimactie van de stad. 
Hiernaast moet ook de hoeveelheid bestaande, toegepaste objecten geëval-
ueerd worden. Zijn er in het huidige domein objecten die er staan omdat het 
een gewoonte is of objecten die opgeruimd kunnen worden. 

BESTAANDE SITUATIE
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GEWENSTE SITUATIEIs een object plaatsen de goede oplossing voor het doel? Of wordt het doel ook op een andere manier 
behaald door het anders inrichten van openbare ruimte? Groene berm met talud ipv reeks van paaltjes?



32 IPOD III

Combineren van objecten

Het is een gewoonte om elk object via zijn standaardmanier in de open-
bare ruimte te plaatsen. Dit leidt vaak tot een wildgroei aan palen. Het slim 
combineren van objecten kan dit tegengaan en de overzichtelijkheid van de 
openbare ruimte behouden. 

Hierbij moet wel een evenwicht gezocht worden tussen het ‘vol hangen’ van 
palen en het kerstboomeffect. Vooraleer de keuze gemaakt wordt ivm de 
plaatsing van een nieuw object moet men zich afvragen of het object op een 
slimme manier gecombineerd kan worden met een ander of reeds geplaatst 
object. Vb. lichtmast op brug, vuilnisbak aan paaltje of verkeersbord, ...

BESTAANDE SITUATIE
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GEWENSTE SITUATIE
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Inplanting en positie objecten 

BESTAANDE SITUATIE

Een derde aspect voor het helder en overzichtelijk houden van het openbaar 
domein zijn de randvoorwaarden hoe objecten worden gepositioneerd in 
de ruimte. Hierbij is het belangrijk dat de objecten een goede werking en 
doorgang van de openbare ruimte niet in de weg staan. De louter utilitaire 
objecten zoals elektriciteitskasten moeten zo onopvallend mogelijk worden 
ingepast. Hierbij is het belangrijk dat de verschillende diensten die objecten 
plaatsen dezelfde richtlijnen toepassen. 
Vb. inplanting elektriciteitskasten in toegang naar park niet in looplijnen 
en zichtlijnen
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GEWENSTE SITUATIE





KWALITATIEF OPENBAAR DOMEIN3.2
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Harmonie en familie: uitstraling en eenheid in straatbeeld

BESTAANDE SITUATIE

Goede straatobjecten zijn vergroeid met het straatbeeld en zien eruit alsof 
ze er altijd al hebben gestaan. Het lijkt dan ook belangrijk om slechts een 
beperkt aantal materialen en kleuren toe te laten in het openbaar domein. 
Daarom moet de studie een familie van materialen samenstellen die har-
monisch te combineren zijn. Een bijkomend voordeel van een systeem met 
verwante verschijningsvormen is dat ze makkelijker te combineren zullen 
zijn. Hoe minder contrast hoe gemakkelijker de objecten bij elkaar geplaatst 
kunnen worden.
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RAL 1000
614 C
220 / 213 / 154
6 / 2 / 32 / 1
DCD59A

RAL 7035
427 C
208 / 211 / 212
7 / 3 / 5 / 8
D0D3D4

RAL 1005
7752 C
207 / 176 / 35
2 / 13 / 88 / 14
CFB023

RAL 1019
7530 C
163 / 147 / 130
10 / 18 / 25 / 32
A39382

RAL  2000
144 C
237 / 139 / 0
0 / 51 / 100 / 0
ED8D00

RAL 8004
1675 C
169 / 67 / 30
5 / 83 / 100 / 27
A9431E

RAL 8015
483 C
101 / 48 / 36
21 / 80 / 81 / 69
653024

RAL  7021
419 C
33 / 35 / 34
86 / 70 / 69 / 95
212322

NP

NP

NP

Werkendam - CULTUUR Dordrecht - NATUUR

RAL  6004
316 C
0 / 72 / 81
97 / 21 / 33 / 73
004851

NP

RAL 7044
7534 C
209 / 204 / 189
5 / 5 / 15 / 8
D1CCBD

RAL 6019
344 C
160 / 218 / 179
32 / 0 / 30 / 0
A0DAB3

RAL1027
7767 C
170 / 157 / 46
14 / 12 / 100 / 34
AA9D2E

RAL 1020
5845 C
175 / 169 / 110
18 / 10 / 60 / 23
AFA96E

RAL 6016
569 C
0 / 129 / 109
90 / 9 / 60 / 15
00816D

RAL 6003
5615 C
94 / 116 / 97
52 / 16 / 52 / 54
5E7461

RAL 5020
547 C
0 / 49 / 60
100 / 35 / 32 / 82
00313C

NP

Drimmelen - WATER

RAL 4001
5527 C
188 / 201 / 197
12 / 2 / 9 / 8
BCC9C5

RAL 7036
435 C
193 / 178 / 182
9 / 16 / 8 / 19
C1B2B6

RAL 9018
5527 C
188 / 201 / 197
12 / 2 / 9 / 8
B10C0BC

RAL 5024
7459 C
66 / 152 / 181
72 / 9 / 9 / 13
4298B5

RAL 5015
7461 C
0 / 125 / 186
98 / 24 / 1 / 3
007DBA

RAL 5001
7694 C
1 / 66 / 106
100 / 57 / 9 / 52
01426A

RAL 5004
7547 C
19 / 30 / 41
99 / 74 / 31 / 84
131E29

NP

NP

RAL 6012
5467 C
24 / 51 / 47
86 / 33 / 57 / 92
18332F

GEWENSTE SITUATIE

referentie kleurpaletten die de identiteit van een stad / gebied versterken
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Duurzaamheid

• duurzaam materiaalgebruik
• levensduur van 20/25j
• eerlijk en duurzaam vervaardigingsproces
• kwalitatieve veroudering
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Verzorgd en net openbaar domein

Het paaltje in de verharding. Vaak worden de paaltjes op een slordige 
manier ingepland in de verharding. Hiervoor wordt ook geen consequent 
beleid toegepast. Het lijkt vaak de ingeving van het moment.

vuilnisbakken: toepassingen
Ernaast ipv erin.
Opvallend vaak wordt er naast de vaak gebruikte vuilnisbakken vuilnis 
naast gestort. 

grote verscheidenheid aan stijlen en kleuren

Correcte toepassing van objecten draagt bij aan een makkelijk en beheers-
baar openbaar domein. Makkelijk vervangbare onderdelen met voorkeur 
onderdelen die de stad op stock heeft.Vervanging in X aantal tijd met een 
minimaal aan gereedschappen en mankrachten. 

Vb. principes voor aanwerking van verharding bij objecten. 

Goede straatobjecten zijn vergroeid met het straatbeeld en zien eruit alsof 
ze er altijd al hebben gestaan. Het lijkt dan ook belangrijk om slechts een 
beperkt aantal materialen en kleuren toe te laten in het openbaar domein. 
Daarom moet de studie een familie van materialen samenstellen die har-
monisch te combineren zijn. Een bijkomend voordeel van een systeem met 
verwante verschijningsvormen is dat ze makkelijker te combineren zullen 
zijn. Hoe minder contrast hoe gemakkelijker de objecten bij elkaar geplaatst 
kunnen worden.

Goede straatobjecten zijn vergroeid met het straatbeeld en zien eruit alsof 
ze er altijd al hebben gestaan. Het lijkt dan ook belangrijk om slechts een 
beperkt aantal materialen en kleuren toe te laten in het openbaar domein. 
Daarom moet de studie een familie van materialen samenstellen die har-
monisch te combineren zijn. Een bijkomend voordeel van een systeem met 
verwante verschijningsvormen is dat ze makkelijker te combineren zullen 
zijn. Hoe minder contrast hoe gemakkelijker de objecten bij elkaar geplaatst 
kunnen worden.

Goede straatobjecten zijn vergroeid met het straatbeeld en zien eruit alsof 
ze er altijd al hebben gestaan. Het lijkt dan ook belangrijk om slechts een 
beperkt aantal materialen en kleuren toe te laten in het openbaar domein. 
Daarom moet de studie een familie van materialen samenstellen die har-
monisch te combineren zijn. Een bijkomend voordeel van een systeem met 
verwante verschijningsvormen is dat ze makkelijker te combineren zullen 
zijn. Hoe minder contrast hoe gemakkelijker de objecten bij elkaar geplaatst 
kunnen worden.





TYPISCH GENTS OPENBAAR DOMEIN3.3
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Versterken Gentse identiteit
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Versterken Gentse identiteit

Vandaag worden heel veel generieke, catalogusobjecten toegepast die niet 
meteen bijdragen aan de specifieke identiteit van Gent. Wanneer er naar 
de historische objecten gekeken wordt, dan zien we dat al deze objecten op 
maat zijn gemaakt en specifiek voor de stad of locatie. 
Algemeen principe is dat het toepassen van objecten de algemene identiteit 
van Gent moeten versterken. Gebruikers van het openbaar domein moeten 
het gevoel hebben dat ze in Gent rondwandelen en dat het verhaal van de 
stad verteld wordt. 





VISIE4
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1 Gent, 1 gebied 1 Gent, 1 gebied; geen onderscheid in verschillende deelgebieden maar ieder deelgebied gelijkwaardig. Hierbij wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen verschillende kwaliteitsniveaus, elke Gentenaar krijgt een even kwaliteitsvol object voor zijn 
deur. Er wordt hierbij ook geen onderscheidt gemaakt tussen

1 Gent, 1 gebied; geen onderscheid in verschillende deelgebieden maar ied-
er deelgebied gelijkwaardig. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
verschillende kwaliteitsniveaus, elke Gentenaar krijgt een even kwaliteitsvol 
object voor zijn deur.
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identiteiten, sferen
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Wel onderscheid in sferen en nuances

Voor de toepassing van IPOD III wordt er wel een gezocht naar sfeer en 
identiteit van de locatie. Je kan niet op elke plaats zomaar hetzelfde object 
plaatsen, sommige objecten kunnen hierdoor als misplaatst aanvoelen. Vb. 
het romantische bankje in de nieuwe stoere ontwikkelingen van de dokken 
of tussen de modernistische blokken van de Watersportbaan? Hierbij worden 
er stijlkenmerken gedefinieerd die voor heel gent hetzelfde zijn, maar door 
te werken met onderdelen kunnen de objecten locatiespecifiek gemaakt 
worden.  Misschien kunnen we twee identiteiten definiëren? De historische 
binnenstad (update van het romantische bankje) en de 19de eeuwse gordel 
en nieuwe ontwikkelingen
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Materialenpalet
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2 hoofdmaterialen die in de toekomst het materialenpalet bepalen: 
gietijzer en hout

- gietijzer: historisch karakter, duurzaamheid, reproduceerbaar-
heid, ...
- hout: warm karakter, uitnodigend, vervangbaar, ... 
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Kleurenpalet

RAL 6003
olijfgroen

RAL 6005
mosgroen

RAL 6028
pijnboomgroen

RAL 6003
olijfgroen

RAL 6005
mosgroen

RAL 6028
pijnboomgroen



Kleurenpalet - test op terrein
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Geen objecten maar onderdelen, op maat 

• Het nieuwe handboek wil geen complete objecten maken, maar 
een reeks aan onderdelen voorstellen. Onderdelen die combineerbaar zijn 
en naargelang hun toepassing aangepast kunnen worden.

o Onderdelen die makkelijk vervangbaar en demonteerbaar zijn. 
o Onderdelen die eenvoudig reproduceerbaar zijn en compact op 
stock kunnen liggen
o De Stad Gent zal in de toekomst eigenaar van deze onderdelen 
worden





OBJECTEN5
Hoofdstuk 5 gaat in op de uitwerking per object. De objecten zijn uitgewerkt in een fichesysteem dat door de stadsdiensten steeds uitbreidbaar is en up-to-date 
gehouden kan worden. Per object wordt dezelfde systemathiek gehanteerd. 
Het object wordt ingeleid door een algemene visie over de functie en toepassing waarbij de verschillende types binnen het object worden gedefinieerd. Een 
algemene toepassing van de in hoofdstuk 3 geformuleerde doelstellingen. Daarna wordt per type het uitzicht van het object (omschrijving), opties, kleur en 
materiaalgebruik beschreven. In de toepassing wordt aangegeven waar en hoe het object in de openbare ruimte toegepast of gepositioneerd moet worden. 
Bevestiging geeft aan hoe de technische plaatsing correct kan gebeuren. Voor de meest gebruikte objecten zijn een eerste technische uitwerking met hoofdaf-
metingen opgenomen. Dit is steeds op een tweede tabblad met detail opgenomen. 

De voorstellen zijn schetsontwerpen en moeten voor effectieve realisatie verder uitgewerkt en gedetailleerd worden.





AFVALVERWERKING5.1

Het produceren van afval is helaas een nefaste bijwerking van onze huidige maatschappij. Onderweg zijn en ondertussen snel wat eten, een krantje lezen, 
picknicken in het park, een sigaret roken. Het zijn allemaal dagelijkse activiteiten die helaas ook afval in de openbare ruimte met zich mee brengen en indien 
er geen afvalpunten zijn gewoon op straat zouden belanden. Het is de intentie van de Stad om in te zetten op de sensibilisering van de Gentse inwoners, 
het bewust omgaan met afval. Op korte termijn betekent dit dat er nog afvalkorven in het openbaar domein aanwezig zullen zijn maar minder en op meer 
strategische plekken. Hiernaast is er ook de mogelijkheid voor gescheiden afval door het toevoegen van een simpele kleurcodering. Afvalbakken worden niet 
in woonstraten geplaatst, wel op plaatsen met een centrumfunctie, winkelstraten, pleinen en groenzones. 
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AFVALVERWERKING

1

Verduidelijking bij de beslissingsboom voor het plaatsen van afvalkorven:
Afstanden zijn steeds wandelafstanden aan dezelfde straatkant.
Plaatsing steeds onder voorbehoud van stedebouwkundige goedkeuring.
(1) Privaat met openbare beheerder:  opsomming van de “openbare” beheerders die private domeinen onderhouden :  Groendienst. 
(2)  Gebouw met publieke functie : In- / uitgang bedoeld voor voetgangers en fietsers:  postkantoor, postpunt, winkel van De Lijn, bibliotheek, school, uni-
versiteit, operagebouw, gerechtsgebouw, politiekantoor, brandweerpost, museum, stadsdienst, provinciedienst, stedelijk sportcentrum, parkeergarage van 
Parkeerbedrijf Stad Gent. 
(3) Winkelstraat, transitstraat, uitgaansbuurt: Identificatie van WIS-wegsegmenten (+ straatzijde) die beschouwd worden als winkelstraat, transitstraat  of 
uitgaansbuurtstraat.
Winkelstraat: a. een openbare straat (wegsegment), waar de meeste panden uit winkels bestaan. b. verkeersarme of –vrije straat (wegsegment) met veel 
winkels.
Transitstraat: doorverbindingsstraat (wegsegment) voor voetgangers.
Uitgaansbuurtstraat: straat (wegsegment) in een stadsdeel met veel cafés, restaurants, theaters, nachtclubs e.d.
Exhaustieve oplijsting per type door dienst Wegen Bruggen en Waterlopen.
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Omschrijving
Er worden 4 types afvalkorven voorzien. 
• type 01 afvalkorf 70l  = standaardtype voor openbaar domein
• type 02 afvalkorf 70l hout = standaardtype voor groenzones
• type 03 afvalkorf 50l = toepassing bij smalle doorgangen
• type 04 afvalkorf 100l = toepassing bij intensief gebruikte openbare ruimtes
Hiernaast worden nog 2 types afvalkorven in het openbaar domein toegepast die (nog) niet 
in deze handleiding zijn opgenomen nl:
• afvalkorf 240l (uitbaterskorf)
• ondergrondse container
Het toegepaste deksel blijft voor alle modellen gelijk, de cilinder wijzigt.

Optioneel
Bij elk van de types kan een gekleurde rand  worden toegevoegd als verduidelijking voor 
gescheiden afval (PMD, rest, glas, ...)
Bij elk van de types kan een wegneembare peukenrecipiënt in de opening voorzien worden

Kleur en uitvoering
Hoofdmateriaal van afvalkorf is staal, thermisch verzinkt en voorzien van poadercoating met 
fijne textuur. De korrelstructuur van de coating maakt dat het minder aanplakgevoelig en 
minder snel vuil zal zijn. De lak en hout moeten bestand zijn tegen urine ivm wildplassen en 
honden.. 
kleur: stadsgroen

Toepassing algemeen
De plaatsing van de afvalkorven gebeurt volgens de afvalkorvenbeslissingsboom. 
Aandachtspunten voor de algemene plaatsingsvoorwaarden:
het object mag een goede werking van het openbaar domein niet verhinderen, niet plaatsen 
tin looplijnen, zoveel mogelijk in lijn met gevel of uitlijnen met andere objecten (bank, verli-
chtingsmast, ...) 
• indien mogelijk combineren met andere objecten (bevestiging afvalkorf op verlichtings-

mast)
• het object mag de openbare ruimte niet visueel domineren (geen plaatsing in zichtas-

sen, geen overdaad aan afvalkorven) 
                 (4) gekende sluikstortplaats op minder dan 100m wandelafstand. Korf 3 x in één jaar tijd zwaar beschadigd of gestolen.
(5) Hondentoilet: er wordt geen korf geplaatst binnen de 35m van een hondentoilet.
(6) bij plaatsing van korven moet steeds een minimale doorgang van 1,5m vrijgelaten worden. Enkel waar een doorgang van 
1,5m onmogelijk is, is een minimale doorgang van 1,2m toegelaten.
(7) Potentiële locatie voor een verplichte “uitbaterskorf”: Cfr Politieverordening op de reinheid en de gezondheid in de 
gemeente; Titel I, Artikel 1 bis: “De uitbaters van vaste en mobiele verkooppunten die eetwaren of dranken verkopen die 
zich lenen voor consumptie ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid (zoals frituren, nachtwinkels, ….. zijn verplicht ten 
behoeve van de klanten in de onmiddellijke nabijheid van het verkooppunt, op goed zichtbare plaatsen, afvalkorven te 
plaatsen van voldoende grootte en in voldoende aantal.
Geen afvalkorf op minder dan 20m van een locatie met een verplichte uitbaterskorf.
(8)Eén korf per standaard schuilhuisje. In geval van langere schuilhuisjes of perrons met lange overkapping kunnen er meer 
korven per halte geplaatst worden.
(9) Te bespreken in de Werkgroep Sluikstorten & zwerfvuil.
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AFVALVERWERKING

1

afvalbak 100l afvalbak 50lafvalbak 70l afvalbak 70l hout
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4 type afvalkorven
• type 01 afvalbak 70l 
• type 02 afvalbak 70l hout
• type 03 afvalbak 50l

• type 04 afvalbak 100l 
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AFVALVERWERKING

1

OMSCHRIJVING Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

Gentste afvalbak met inhoud 70 L
cilindervormig met afgeschuinde bovenzijde 
beperkte inwerp opening aan bovenzijde (120mm X 320mm)
voorzien van stadslogo 
voorzien van draaideur met slot 
voorzien van binnenbak waarin vuilniszak gehangen wordt

zie ook algemene plaatsingsrichtlijnen afvalbak
toepassing in openbaar domein uitgezonderd parken

materiaal staal S235JR thermisch verzinkt 
voorzien van poedercoating stadskleur met fijne textuur 

gekleurde rand als toevoeging voor gescheiden afval
wegneembare peukenrecipiënt in RVS

1) onder maaiveld:
Door middel van een prefab betonnen funderingszool. 
Deze wordt geplaatst door een rond gat uit de bestrating 
te boren waarin de funderingszool past.
2) boven maaiveld:
Rechtstreeks op verharding door middel van ankerpin
Let op het netjes afwerken van de verharding
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AFVALVERWERKING
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-inhoud afvalkorf = 70 liter
-vulopening van 12cmx 32cm
-voorzien van draaideur met slot
-voorzien van binnenbak
-voorzien van stadslogo

materiaal:
Staal S235JR thermisch verzinkt
voorzien van poedercoating in stadskleur

plaatsing: 
1) onder maaiveld:
Door middel van een prefab betonnen funderingszool. 
Deze wordt geplaats door een rond gat uit de verharding 
te boren waarin de funderingszool past.
2) boven maaiveld:
Rechtstreeks op verharding door middel van ankerpin 1
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optioneel: 
wegneembare peukenrecipient in roestvrijstaal

(0) maaiveld

..
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AFVALVERWERKING

1

zie ook algemene plaatsingsrichtlijnen afvalbak
toepassing in groenzones 
plaatsing vuilnisbakken in groenzones hoofdzakelijk gekoppeld aan in- 
en uitgangen 

Gentste afvalbak met inhoud 70 L 
cilindervormig met afgeschuinde bovenzijde 
beperkte inwerp opening aan bovenzijde (120mm X 320mm)
voorzien van brandstempel stadslogo in de houten latten
voorzien van draaideur met slot 
voorzien van binnenbak waarin vuilniszak gehangen wordt

OMSCHRIJVING Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

materiaal deksel staal S235JR thermisch verzinkt 
voorzien van poedercoating stadskleur met fijne textuur 
bekleding met houten latten fsc hardhout / robinia

gekleurde rand als toevoeging voor gescheiden afval
wegneembare peukenrecipiënt in RVS

1) onder maaiveld:
Door middel van een prefab betonnen funderingszool. 
Deze wordt geplaatst door een rond gat uit de ondergrond
te boren waarin de funderingszool past.
2) boven maaiveld:
Rechtstreeks op verharding/ondergrond door middel van ankerpin
Let op het netjes afwerken van de verharding
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-inhoud afvalkorf = 70 liter
-vulopening van 12cmx 32cm
-voorzien van draaideur met slot
-voorzien van binnenbak
-voorzien van stadslogo

plaatsing: 
1) onder maaiveld:
Door middel van een prefab betonnen funderingszool. 
Deze wordt geplaats door een rond gat uit de verharding 
te boren waarin de funderingszool past.
2) boven maaiveld:
Rechtstreeks op verharding door middel van ankerpin

materiaal:
Staal S235JR thermisch verzinkt
voorzien van poedercoating in stadskleur
bekleding van houten latten met brandstempel van stadslogo
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optioneel: 
wegneembare peukenrecipient in roestvrijstaal

(0) maaiveld
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AFVALVERWERKING

1

zie ook algemene plaatsingsrichtlijnen afvalbak
op plekken waar te weinig ruimte is voor standaardafvalbak
bij voorkeur aan bestaande infrastructuur (gevel, bestaande paal, ...)

Gentste afvalbak met inhoud 50 L 
cilindervormig met afgeschuinde bovenzijde 
beperkte inwerp opening aan bovenzijde (120mm X 320mm)
voorzien van brandstempel stadslogo in de houten latten
voorzien van draaideur met slot 
voorzien van binnenbak waarin vuilniszak gehangen wordt

OMSCHRIJVING Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

materiaal deksel staal S235JR thermisch verzinkt 
voorzien van poedercoating stadskleur met fijne textuur 

gekleurde rand als toevoeging voor gescheiden afval
wegneembare peukenrecipiënt in RVS
eventueel ook uitvoering die kan dienen als hondenpoepafvalkorf

1) onder maaiveld:
Door middel van een prefab betonnen funderingszool. 
Deze wordt geplaatst door een rond gat uit de ondergrond
te boren waarin de funderingszool past.
2) boven maaiveld:
Rechtstreeks op verharding/ondergrond door middel van ankerpin
Let op het netjes afwerken van de verharding
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materiaal:
Staal S235JR thermisch verzinkt
voorzien van poedercoating in stadskleur

-inhoud afvalkorf = 50 liter
-vulopening van 12cmx 32cm
-voorzien van draaideur met slot
-voorzien van binnenbak
-voorzien van stadslogo
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optioneel: 
wegneembare peukenrecipient in roestvrijstaal

plaatsing: 
bevestiging op bestaande infrastructuur of te voorziene paal

(0) maaiveld
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AFVALVERWERKING

1

zie ook algemene plaatsingsrichtlijnen afvalbak
op intensief gebruikte openbare ruimte (afstemming met vuilnisophaal-
dienst) 

Gentste afvalbak met inhoud 100 L 
cilindervormig met afgeschuinde bovenzijde 
beperkte inwerp opening aan bovenzijde (120mm X 320mm)
voorzien van brandstempel stadslogo in de houten latten
voorzien van draaideur met slot 
voorzien van binnenbak waarin vuilniszak gehangen wordt

OMSCHRIJVING Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

materiaal deksel staal S235JR thermisch verzinkt 
voorzien van poedercoating stadskleur met fijne textuur 

gekleurde rand als toevoeging voor gescheiden afval
wegneembare peuken recipient in RVS

1) onder maaiveld:
Door middel van een prefab betonnen de funderingszool. 
Deze wordt geplaatst door een rond gat uit ondergrond
te boren waarin de funderingszool past.
2) boven maaiveld:
Rechtstreeks op verharding/ondergrond door middel van ankerpin
Let op het netjes afwerken van de verharding
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AFVALVERWERKING

1
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-inhoud afvalkorf = 100 liter
-vulopening van 12cmx 32cm
-voorzien van draaideur met slot
-voorzien van binnenbak
-voorzien van stadslogo

materiaal:
Staal S235JR thermisch verzinkt
voorzien van poedercoating in stadskleur

plaatsing: 
1) onder maaiveld:
Door middel van een prefab betonnen funderingszool. 
Deze wordt geplaats door een rond gat uit de verharding 
te boren waarin de funderingszool past.
2) boven maaiveld:
Rechtstreeks op verharding door middel van ankerpin 1
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optioneel: 
wegneembare peukenrecipient in roestvrijstaal

(0) maaiveld

T
Y

P
E

 0
4 

G
E

N
T

S
E

 A
FV

A
LK

O
R

F 
10

0L
 D

E
TA

IL



70 IPOD III

AFVALVERWERKING

1

Het object ondergrondse container is een catalogusproduct dat via een 
aanbesteding is bekomen. De komende jaren worden deze containers 
in het openbaar domein toegepast, hierbij is helaas IPOD III nog 
niet toegepast. Met enkele minimale aanpassingen kan de container 
opgenomen worden in de Gentste familie. Deze aanpassing kan het 
toepassen van de stadskleur zijn. De zuil van de container staat op een 
traanplaat welke afloopt en ‘golven’ in de looplijn veroorzaakt. Volgens 
IPOD III principes is dit niet wenselijk. 

Het is aangewezen om bij een nieuwe aanbesteding of aanpassing 
volgende criteria mee te nemen:
- vormgeving passend bij de andere gentse objecten (zitbanken, 
vuilnisbakken)
- toepassen duurzame materialen vanuit het Gentse materialenpalet
- toepassen stadskleuren 
- het dek van de ondergrondse container moet drempelvrij en met dezelfde 
verharding aansluiten aan de omgeving
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RICHTLIJNEN

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

richtlijnen afvalcontainer ondergronds

-poedercoating in stadskleur

plaatsingsrichtlijnen

In de bodem van de betonput is een zuigput opgenomen, die het mogelijk 
maakt om, indien er water in de put is terechtgekomen, dit weg te zuigen. 
Dit kan eenvoudigweg met een kolkenzuiger of dompelpomp gebeuren 
zonder dat hiervoor de veiligheidsconstruetie verwijderd moet worden. 
In het veiligheidssysteem is een opening voorzien waar een zuigdarm ge-
makkelijk door kan.

afval container ondergronds
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zie ook algemene plaatsingsrichtlijnen afvalbak

OMSCHRIJVING Omschrijving

Kleur en uitvoering

Toepassing

materiaal deksel staal S235JR thermisch verzinkt 
voorzien van poedercoating stadskleur met fijne textuur 

PLAATSINGSRICHTLIJNEN
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1

Aandachtspunten uitwerking objecten afvalverwerking 

AANDACHTSPUNTEN UITWERKING SCHETSONTWERPEN

Tijdens het proces voor het opstellen van IPOD III zijn door verschillende 
diensten reeds belangrijke aandachtspunten meegegeven die bij een 
uitwerking van de objecten meegenomen moeten worden. Deze opmerkingen  
en bedenkingen zijn waardevol en bijgevolg hieronder opgelijst. 

• Indien de vuilbak weggenomen is moet alles weg zijn, de voorstelling is wat 
dat betreft wat simpel. Of eventueel werken met een lange sleutel? Er zijn twee zaken 
mogelijk, of een sokkel die uitsteekt of een gat. Bij dat laatste moet vermeden worden 
dat er vuil inkan, anders kan de bout niet teruggeschroefd worden. De bout kan er 
wel terug ingedraaid worden, zodat er niets inkan. Dat is ook als lego-object te zien 
zodat het ook voor banken bruikbaar is. Er moet wel een gelijkgrondse sokkel zijn, 
want rechtstreeks in de klinker vastdraaien kan niet. Deze komen los, er is dus een 
betonnen zool nodig zodat het duurzaam is.
Er zijn maar weinig gevallen bekend van het losdraaien van bouten maar hier bestaan 
ook speciale bouten voor.
• Bij vuilnisbakken  voor hondenpoep ervoor zorgen dat de lak en het hout 
bestand is tegen urine. Dat geldt ook voor wildplassen.





PAALTJES3.2

Uit de inventarisatie is gebleken dan de paaltjes een van de meest veelvuldig aanwezige objecten in het straatbeeld zijn. Vooral het gemotoriseerd verkeer 
dwingt tot het veelvuldig toepassen van paaltjes. Het vermijden van aanrijdingen, het verhinderen van oprijden, fout parkeren, verkeersgeleiding, ... een aan-
leiding voor het plaatsen van paaltjes is snel aanwezig. Nog heel makkelijk wordt een situatie opgelost met het plaatsen van paaltjes. IPOD III pleit in eerste 
instantie voor het anders inrichten van de openbare ruimte waardoor het toepassen van paaltjes als ‘lapmiddel’ minder nodig is en de vanzelfsprekendheid 
afneemt.  Desalniettemin zullen paaltjes onderdeel blijven ven het openbaar domein. 

Algemeen wordt er voorgesteld om te kiezen voor 1 standaard paaltje dat gebaseerd is op het typisch Gentse gietijzeren paaltje. Het is de intentie om door 
het introduceren van 1 standaardpaaltje de productiekosten te verminderen. Hiernaast kan de Stad op het gehele grondgebied dezelfde kwaliteit bieden. Het 
paaltje kent enkele varianten om aan de verschillende functies te kunnen voldoen. 
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Omschrijving
De vormgeving van het nieuwe paaltje heeft als uitgangspunt het historische Gentse 
gietijzeren stadspaaltje. Omwille van budgettaire afwegingen en de intentie om op het 
hele gentse grondgebied een eenduidig paalje toe te passen is ervoor gekozen om de 
voet van het paaltje in metaal uit te werken. De kop bestaat zoals het historische paaltje 
uit een gietzijeren kop met logo. De minimale hoogte van het paaltje is 80cm welke vanuit 
toegankelijkheid is vastgesteld (zichtbaarheid). 
Er worden 5 types paaltjes voorzien. 
• type 01 houten paal   = standaardtype voor groenzones
• type 02 metalen paal = standaardtype voor openbaar domein
• type 03 flexibele paal
• type 04 plooibaken 
• type 05 bareel
Hiernaast wordt een verzinkbare paal in het openbaar domein toegepast die (nog) niet in 
deze handleiding is opgenomen.

Optioneel
Bij de standaard metalen paal kunnen ook optioneel ringen worden voorzien voor het 
aanbrengen van een ketting waardoor paaltjes als afscheiding gebruikt kan worden.
De standaard metalen paal kan ook in een wegneembare uitvoering gerealiseerd worden. 

Kleur en uitvoering
Door de verschillende functies die de paaltjes moeten vervullen worden er meerdere 
materialen toegepast. Omwille van budgettaire redenen is er voor het standaardpaaltje 
gekozen voor een metalen paal met gietijzeren kop. Naast het metalen paaltje is er hout 
voor de groenzones en kunststof voor een flexibele paal voor de fietspaden en rijbanen. 
kleur: stadsgroen

Toepassing algemeen
Keuze voor 1 standaardpaal doorheen heel Gent
Indien de stadsdiensten een paaltje willen toepassen dient eerst de vraag gesteld te worden 
of dit de meest duurzame en wenselijke oplossing is. Kan het plaatsen van het paaltje 
voorkomen worden door het anders inrichten van de openbare ruimte? Zo ja, dan heeft dit 
de voorkeur. Hierbij is een monitering van de hoeveelheid te vervangen paaltjes belangrijk. 
Indien uit monitoring blijkt dat op een bepaalde locatie paaltjes heel aanrijgevoelig zijn en 
vaak vervangen moeten worden kan een afweging gemaakt worden voor het herinrichten 
van de publieke ruimte. Ook dossiers waarbij antiparkeerpalen worden gevraagd voor 
systematisch foutparkeren moeten een afwegen gemaakt worden om over te gaan tot 
verbaliseren.     
Aandachtspunten voor de algemene plaatsingsvoorwaarden:
• het object mag een goede werking van het openbaar domein niet verhinderen, niet 

plaatsen in looplijnen, zoveel mogelijk in lijn met gevel of uitlijnen met andere objecten 
(bank, verlichtingsmast, ...) 

• het object mag de openbare ruimte niet visueel domineren (geen plaatsing in 
zichtassen, geen overdaad aan afvalkorven) 

OBJECT 01 PAALTJES

  Catalogus
  Houten objecten

•	 eenvoud
•	 hoofdmateriaal hout

  Betonnen objecten

•	 eenvoud
•	 hoofdmateriaal beton

  Historische klassieke

•	 gietijzer
•	 hoog detailniveau
•	 typisch Gents met 

leeuw van wapenschild

  Catalogus objecten

•	 standaardisering
•	 moderne uitstraling

Utilitaire objecten

•	 vooral signaliserende 
functie

MATERIALENPALLET

STIJLKENMERKEN - FAMILIES

KLEURENPALLET

TOEPASSINGEN

OPMERKINGEN VANUIT WORKSHOP

Elke dienst zijn eigen paaltje?
Vaak worden verschillende typen paaltjes op 1 locatie 
en voor een vergelijkbare situatie toegepast? 
De afweging waarom welk paaltje waar is niet 
consequent.

Hoeveelheid paaltjes. Er lijkt een traditie van een sit-
uatie oplossen met paaltjes. Vaak kan eenzelfde doel 
bekomen worden door het aan passen van de inricht-
ing van de openbare ruimte waardoor het uiteindeli-
jke beeld rustiger en overzichtelijker oogt.

Het tijdelijke paaltje wordt definitief. Tijdelijke 
oplossingen, vaak verkeerstechnische oplossingen, 
worden definitief. Vaak levert dit een onrustig beeld 
op.

Vanaf het moment dat het paaltje in gras of ‘zachte’ 
ondergrond staat wordt er een ander type toegepast. 
Vaak zijn het dan ‘landschappelijkere’ paaltjes ook al 
worden ze in de binnenstad toegepast.

Het vergeten paaltje.Het paaltje in de verharding. Vaak worden de paalt-
jes op een slordige manier ingepland in de verhar-
ding. Hiervoor wordt ook geen consequent beleid 
toegepast. Het lijkt vaak de ingeving van het moment.

Hout Beton Gietijzer RVS Plastick

Signaalgeel Signaalrood Signaalgroen Gitzwart
RAL 9005

Stadsblauw
RAL 5004

Stadsgroen
RAL 6009

Zwart
RAL 9011

tussenafstand
 d

w
ars 

1750

tussenafstand langs 
3000

historisch paaltje als uitgangspunt

hart op hart afstanden voor het toepassen van paaltje als anti-parkeerpaal
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plooibaken         flexibele paalhouten paal metalen paal bareel
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4 type paaltjes
• type 01 houten paal
• type 02 metalen paal 
• type 03 flexibele paal
• type 04 plooibaken

• type 05 bareel
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zie ook algemene plaatsingsrichtlijnen paaltjes
houten paaltjes worden toegepast in de groenzones en onverharde 
plekken

houten paaltje met diameter 120 - 150 mm
afgeschuinde bovenkant met een brandstempel van het stadslogo 
wordt voorzien

OMSCHRIJVING Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

hardhout, duurzaamheidsklasse 1 FSC-label
ontspind

paaltje kan gebruikt worden voor bevestiging diverse borden en 
boombeschermers (zie hoofdstuk borden en groenvoorzieningen)

paaltje is voorzien van indicatie juiste plaatsingshoogte
met punt: in grond slaan / trillen mbv hulpstuk
rechte versie: vast in te betonneren
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materiaal:
hardhout, duurzaamheidsklasse 1
FSC-label

afgeschuinde bovenzijde met 
brandstempel van stadslogo

plaatsing:
-recht: vast in te betonneren
-met punt: in grond slaan/mbv hulpstuk

indicatie juiste plaatsingshoogte
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Indien de stadsdiensten een paaltje willen toepassen dient eerst de 
vraag gesteld te worden of dit de meest duurzame en wenselijke 
oplossing is. Kan het plaatsen van het paaltje voorkomen worden door 
het anders inrichten van de openbare ruimte? Zo ja dan heeft dit de 
voorkeur. De standaardpaaltjes worden toegepast doorheen heel het 
grondgebied van de Stad Gent uitgezonderd groenzones. 
Indien de paaltjes gebruikt worden voor het weren van autoverkeer 
dan dienen ze een maximale tussenafstand van 1.75m te hebben. 

Paaltje met metalen voet met diameter van 120mm. Om budgettaire 
redenen is gekozen voor een metalen voet met gietijzeren kop. 
De gietijzeren kop is voorzien van het stadslogo aan de bovenzijde. 
Het standaardpaaltje is ranker en slanker dan de originele historische 
versie en in totaal 80cm hoog. 

OMSCHRIJVING Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

materiaal paal stalen buis S235JR thermisch verzinkt conform NBN 
EN 1461
voorzien van poedercoating met fijne textuur 
paalkop van gegoten staal
kleur stadskleur

gelaste ogen voor het voorzien van een ketting

1) gat maken in verharding:
gat boren in ondergrond met diamantboor 120mm
manueel aanmaken van gat voor geringe beschadiging van onder-
grondse kabels
2) aanvullen met krimpvrije mortel voor een nette aanwerking van de 
verharding
voorzien van indicatie juiste plaatsingshoogte
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 120 

materiaal paal:
Staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461
voorzien van poedercoating in stadskleur

paalkop van gegoten staal
met stadslogo op bovenzijde
bevestigd op paal dmv lassen

optioneel:
voorzien van gelaste ogen voor ketting

plaatsing:
1)gat maken in verharding:
-gat boren in ondergrond met diamantboor 120mm
-manueel aanmaken van gat voor geringe beschadiging 
van ondergrondse kabels
2)aanvullen met krimpvrije mortel
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OMSCHRIJVING

PLAATSINGSRICHTLIJNEN
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Algemeen zie standaardpaal.
De wegneembare paal wordt toegepast op plaatsen waar het mogelijk 
moet blijven om gemotoriseerd verkeer toe te laten vb. brandweer, 
markten, kermis, ...

Paaltje met metalen voet met diameter van 120mm. Om budgettaire 
redenen is gekozen voor een metalen voet met gietijzeren kop. 
De gietijzeren kop is voorzien van het stadslogo aan de bovenzijde. 
Het standaardpaaltje is ranker en slanker dan de originele historische 
versie en in totaal 80cm hoog. 
Sokkel voor wegneembare paal

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

materiaal paal staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461
voorzien van poedercoating  met fijne textuur 
paalkop van gegoten staal
kleur stadskleur

gelaste ogen voor het voorzien van een ketting

1) gat maken in verharding:
gat boren in ondergrond met diamantboor 150mm
manueel aanmaken van gat voor geringe beschadiging van onder-
grondse kabels
2) sokkel voor wegneembare paal plaatsen
3) aanvullen met krimpvrije mortel voor een nette afwerking van de 
verharding

toepassing van extra potje voor tijdelijk plaatsen 
van wegneembare paal
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materiaal paal:
Staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461
voorzien van poedercoating in stadskleur

paalkop van gegoten staal
met gentse leeuw op bovenzijde
bevestigd op paal dmv lassen

wegneembaar met driekantsleutel 8mm
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 120 

sokkel voor wegneembare paal:
voorzien van een breekmoer 
voor extra veiligheid in geval van een aanrijding.

 120 
plaatsing:
1)gat boren in verharding met diamantboor 150mm
2)sokkel voor wegneembare paal plaatsen
3)aanvullen met krimpvrije mortel

(0) maaiveld
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RICHTLIJNEN

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

richtlijnen paaltje flexibel
-voorzien van stadslogo op bovenzijde
-materiaal polyurethaan
 Bij het plooien of vervormen van de paal blijft de kunststof zijn 
 eigenschappen behouden: verkleurt niet en blijft in vorm.
-kleur stadsgroen
-retroreflecterende stroken wit en rood

plaatsingsrichtlijnen

aluminium montagebus verlijmen in de grond (plaatsing m.b.v. dia-
mantboor), het grote voordeel is dat de palen altijd demonteerbaar zijn.

toepassing als fietsvriendelijke paal op fietspaden

het flexibele paaltje wordt vooral toegepast op fietspaden. Door 
zijn materiaal is het voor de fietsers ‘aanrijvriendelijk’.  Het paaltje 
verhindert dat auto’s fietspaden op kunnen rijden. 

Flexibel paaltje van 80cm hoog voorzien van logo op bovenzijde.
Door het materiaal is het paaltje bij aanrijding meebuigend. 
Standaard is het uitgerust met twee retroreflecterende stroken klasse 
II wit en rood. Eventueel kan er onderaan de paal nog een retro-
reflecterende strook aangebracht worden.
Voor het nieuwe flexibele paaltje is er gekozen voor een esthetisch 
aantrekkelijker paaltje met een subtielere signaalfunctie.

OMSCHRIJVING Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

materiaal polyurethaan in de massa gekleurd
bij het plooien of vervormen van de paal blijft de kunststof zijn 
eigenschappen behouden
kleur stadskleur
retroreflecterende stroken wit en rood

Bevestiging d.m.v. een montagebus (plaatsing d.m.v diamantboor) dit 
in de ondergrond wordt verlijmd met tweecomponenten injectiemortel
voordeel is dat de palen demonteerbaar zijn
Let op het netjes aanwerken van de verharding
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voorbeeld toepassing flexibele paal
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materiaal paal:
Polyurethaan in de massa gekleurd 

mogelijkheid tot aanbrengen extra retroreflecterende strook

in stadskleur

flexibele paal
voorzien van gentse leeuw op bovenzijde

plaatsing:
bevestiging d.m.v. een montagebus die in de ondergrond wordt 
verlijmd met tweecomponenten injectiemortel.
De paal wordt vastgezet met een haaksleutel.

witte retroreflecterende strook klasse II

rode retroreflecterende strook klasse II
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Het plooibaken wordt voornamelijk toegepast als verkeersbegeleidend 
object. Hierbij geldt ook het hoofdaandachtspunt dat er eerst moet 
nagedacht worden over een alternatieve inrichting voor de openbare 
ruimte vooraleer de eenvoudige weg van het plaatsen van paaltjes 
wordt gekozen. 

Plooibaken van 80cm hoog voorzien van logo op bovenzijde.
Door het materiaal is het paaltje bij aanrijding meebuigend. 
Standaard is het uitgerust met twee retroreflecterende stroken klasse 
II wit.  Eventueel kan er onderaan de paal nog een retro-
reflecterende strook aangebracht worden.

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Toepassing

Bevestiging

materiaal polyurethaan in de massa gekleurd
bij het plooien of vervormen van de paal blijft de kunststof zijn eigen-
schappen behouden
kleur stadskleur
retroreflecterende stroken wit en rood

Bevestiging d.m.v. een montagebus (plaatsing d.m.v diamantboor) dit 
in de ondergrond wordt verlijmd met tweecomponenten injectiemortel
voordeel is dat de palen demonteerbaar zijn
De paal wordt langs de bovenzijde vastgezet met behulp van een 
lange sleutel
Let op het netjes afwerken van de verharding
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plaatsing:
bevestiging d.m.v. een montagebus die in de ondergrond 
wordt verlijmd met tweecomponenten injectiemortel.
De paal wordt langs bovenzijde vastgezet met behulp van 
een lange sleutel.

materiaal paal:
polyethyleen in de massa gekleurd 

mogelijkheid tot aanbrengen van extra retroreflecterende strook

in stadskleur

kunststof plooibaken
voorzien van gentse leeuw op bovenzijde 
en 2 retroreflecterende stroken klasse II
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Bareel kan toegepast worden als alternatief voor het wegneembare 
paaltje op locaties waar gemotoriseerd verkeer incidenteel bereikbaar 
moet zijn. Hiernaast kan het ook gebruikt worden als afscheiding tus-
sen openbare en semi-openbare terreinen.
Een bareel die terugspringt wordt aangevuld met een C3 bord.

Paaltje met metalen voet met diameter van 120mm met gietijzeren kop 
voorzien van logo. Draaiende slagboom voorzien van slot dat elke 90° 
vast gezet kan worden. 

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Toepassing

Bevestiging

materiaal paal staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461
voorzien van poedercoating  met fijne textuur 
paalkop van gegoten staal
kleur stadskleur

1) gat maken in verharding:
gat boren in ondergrond met diamantboor 150mm
manueel aanmaken van gat voor geringe beschadiging van onder-
grondse kabels
2) sokkel voor wegneembare paal plaatsen
3) aanvullen met krimpvrije mortel voor een nette aanwerking van de 
verharding
voorzien van indicatie met juiste plaatsingshoogte
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 2500-4000 

 108 

 88,90 

 
40

 

 150 

plaatsing:
1)gat maken in verharding:
-gat boren in ondergrond met diamantboor 150mm
-manueel aanmaken van gat voor geringe beschadiging 
van ondergrondse kabels
2)aanvullen met krimpvrije mortel

materiaal paal:
Staal S235JR thermisch 
verzinkt conform NBN EN 1461
voorzien van poedercoating 
in stadskleur

paalkop van gegoten staal
met gentse leeuw op bovenzijde
bevestigd op paal dmv lassen

draaiende slagboom
voorzien van slot 
kan elke 90° worden vastgezet
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Aandachtspunten uitwerking objecten paaltjes

AANDACHTSPUNTEN UITWERKING SCHETSONTWERPEN

Tijdens het proces voor het opstellen van IPOD III zijn door verschillende 
diensten reeds belangrijke aandachtspunten meegegeven die bij een 
uitwerking van de objecten meegenomen dienen te worden. Deze opmerkingen 
en bedenkingen zijn waardevol en bijgevolg hieronder opgelijst. 

• Opstellen algemeen kader plaatsing paaltjes conform afvalbeslissingsboom
• Er zijn veel locaties waar antiparkeerpalen heel regelmatig vervangen worden. 

Als dit zo dikwijls gebeurt moeten er misschien andere maatregelen genomen 
worden. Er zijn nieuwe dossiers waarbij antiparkeerpalen gevraagd worden omdat 
er systematisch foutgeparkeerd wordt. Hiervoor kan de afweging gemaakt worden 
tussen kostprijs van elke week een paal vervangen tov verbaliseren. De meest 
schadegevoelige locaties moeten hiervoor opgelijst worden en gecontroleerd op 
de inplanting van de paal. Hiervoor kan een testlocatie uitgewerkt worden vb. 
Papegaaistraat. 

• Aandachtspunt voor de kunststof paal. Op sommige locaties moeten deze voorzien 
worden bv. op fietspaden va 3m breed aangezien een auto hier kan rijden. Deze 
paaltjes worden momenteel in de winter voor het strooien weggenomen en na 
de winter pas teruggeplaatst. Dit omdat het te complex is om het paaltje elke 
strooibeurt weg te halen en terug te plaatsen. Dit systeem moet herdacht worden: 
of bevestiging eenvoudiger zodat het eenvoudig tijdens de werken te plaatsen - 
weghalen is of wegduwbaar naar beneden? Een andere oplossing is op minimaal 
1.4m een paalzetten. Kanttekening hierbij is dat de opdeling van het fietspad. Of 
2x2m zodat er op 1 tak gereden kan worden, dit is net om geen paal in het midden 
te hebben.Deze randvoorwaarde is zeker mee te nemen. Deze situaties doen 
zich voornamelijk voor bij fietspaden, bruggen en onderdoorgangen. 

• Aandachtspunt voor kunsstofpaal. Onderzoek of het gebruik van rubberen 
recyclage mogelijk is. Wanneer de mal gekocht wordt kan de stadsdienst het 
zelf produceren. Is het wenselijk/mogelijk om het paaltje van ledverlichting te 
voorzien? Werken de reflectorbanden ook bij gewoon fietslicht? 

• De bevestiging van de paaltjes wordt voorzien met een driekantsleutel. Deze 
is echter door iedereen te koop, waardoor bewoners, marktkramers ea in de 
mogelijkheid zijn de palen zelf te verplaatsen. Eventueel is een stadsleutel hier 
een oplossing voor. 

• Het standaardpaaltje wordt een smal maar hoog model, minimum 90cm omwille 
van de zichtbaarheid vanuit de auto en voor blinden en slechtzienden. Deze 
zouden goedkoper zijn dan de huidige gietijzeren aangezien enkel nog de 
kop in gietijzer is. Het budget zal hiervoor niet substantieel verhoogd worden. 
Aandachtespunt is hoe hoger de palen hoe sneller ze schuin staan. Goede 
fundering voorzien (dmv sokkel?). De groendienst gebruikt momenteel een 
diamantboor voor het voorzien van de fundering, de wegendienst doet dit anders. 
De klinkers worden eruit gehaald en er wordt een put gemaakt. Boren maakt de 
afwerking wel properder en dieper. Hierbij moet opgelet worden voor kabels en 
leidingen, deze liggen normaal op 60cm diep. 

• Aandachtspunt voor de gietijzeren kop. Deze kop is in te spannen. Indien deze 
losgedraaid kan worden zal het een gewild item zijn. Voorstel is licht conisch 
beneden. Hiervoor moet de kracht worden berekend wat het eerst zal begeven.

• Aandachtspunt afwerking paaltje zodat het krasbestendig en niet te gevoelig 
is. Verzinken met coating is het systeem van de vlaamse gemeenschap. Is het 
mogelijk om direct met een coating te werken? Poedercoating, is krasgevoelig. 
Eerst metalliseren en dan coaten? 

• Aandachtspunt positie van het slot van de sleutelpaal? Liever niet in het voetpad 
omwille van verstoppingen. 

• Aandachtspunt voor toepassing plooibaken. De toepassing hiervan mag niet tijdelijk 
zijn. Hiervoor kan beter meteen het definitieve paaltje geplaats worden. Het is ook 
niet wenselijk om het paaltje op vraag van burgers/politie thv parkeergarages/
inritten geplaatst (cfr evergemsesteenweg) te plaatsen. Bij belangrijke in- en uitrit 
is het aangewezen om met een voetpaduitstulping te werken.



89 IPOD III

PAALTJES

2
AANDACHTSPUNTEN UITWERKING SCHETSONTWERPEN





ZITBANKEN/TAFELS3.3

De mogelijkheid om te zitten / uit te rusten op een bank maakt van de openbare ruimte een verblijfsruimte welke uitnodigt tot ontmoeting en bijdraagt aan 
een kwalitatieve openbare ruimte. Momenteel worden er heel veel verschillende types banken toegepast welke niet altijd even duurzame of ergonomische 
modellen zijn. Hierdoor ontbreekt het vaak aan comfort of kunnen kapotte onderdelen niet snel en eenvoudig hersteld worden.
In deze handleiding is gekozen voor een sterke familie aan zitbanken en tafels geïnspireerd op de historische Gentse bank welke op enkele plekken zoals het 
Citadelpark nog aanwezig zijn. Binnen de familie wordt gewerkt met enkele modules die eenvoudig op te slaan zijn en snel te herstellen. 
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MATERIALENPALLET

KLEURENPALLET

TOEPASSINGEN

OPMERKINGEN VANUIT WORKSHOP

Grote verscheidenheid aan stijlen en kleuren leuningen zijn soms kapot, oneigenlijk gebruik?
rekening mee houden in ontwerp

slordige plaatsing van de zitbanken, 
plaatsingsvoorschriften bij elke soort verharding

  Historische zitbank

•	 oude versie + nieuwe 
versie

•	 voet in  gietijzer, veel 
ornamenten

•	 houten planken

Catalogus

zitbank beton
•	 oude versie + nieuwe 

versies

•	 betonnen voet, soms 
gekleurd

•	 houten planken/recy-
cled kunststof planken

  Catalogus 

  zitbank metaal
•	 verschillende versies

•	 geheel metaal + poeder-
coating zwart

  Modern zitbank
•	 locatiespecifiek ont-

werp

•	 frame van metaal /bet-
on

•	 houten latjes

•	 natuurlijk kleurgebruik

OBJECT 03 ZITBANKEN

STIJLKENMERKEN - FAMILIES

Beton Beton Gelakt Hout Hout Gelakt RVS Gietijzer Staal coating Kunstof

Stadsgroen
RAL 6009

Aluminium
RAL 9006

Gitzwart
RAL 9005

Verkeersgrijs
Ral 7042

tekening decoratie zijpanelen historische bank

V
IS

IE
 A

LG
E

M
E

E
N

Omschrijving
De basisbank is geïnspireerd op de historische Gentse bank en bestaat uit modules die 
makkelijk met elkaar te combineren zijn, eenvoudig te reproduceren en plaatsbesparend in 
de opslag.  De basismodules zijn de gietijzeren zijkanten en voor de zitting en rugleuning 
houten planken in een standaardafmeting. De gietijzeren zijkanten zijn decoratief doch een-
voudig. De aangepaste leuning geeft een verbeterd comfort tov het historische model. Met 
de verschillende modules is het mogelijk om onderstaande familie van 6 types te maken.
6 types zitbanken/tafels
• type 01 zitbank basic = standaard zitbank
• type 02 zitbank rugleuning
• type 03 picknickbank
• type 04 picknicktafel
• type 05 dubbele zitbank
• type 06 gebogen zitbank

Optioneel
- 

Kleur en uitvoering
materiaal poot gietijzer thermisch verzinkt confom NBN EN 1461 voorzien van poedercoat-
ing met fijne textuur
materiaal planken hardhout, duurzaamheidsklasse 1 FSC-label, onbehandeld hout
kleur stadskleur

Toepassing algemeen
Er is gekozen om voor het totale grondgebied 1 familie van banken te voorzien. Deze ban-
ken worden toegepast zowel in de verharde openbare ruimte als in de groenzones. 
De vrijheid van de ontwerper voor specifieke bankontwerpen wordt gerespecteerd wanneer 
aangetoond kan worden dat het zitelement geintegreerd in het ontwerp is. 

historische bank
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zitbank basic zitbank rugleuning picknicktafelpicknickbank picknickbank dubbele zitbankzitbank beton
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6 type zitbanken/tafels
• type 01 zitbank basic
• type 02 zitbank rugleuning
• type 03 picknickbank
• type 04 picknicktafel
• type 05 dubbele zitbank

• type 06 gebogen zitbank
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Er is gekozen om binnen het Gentse grondgebied in te zetten op 1 
familie van banken. 

De standaardbank bestaat uit twee gietijzeren zijpanelen met een 
decoratief motief waarin het Gentse logo is verwerkt. Deze zijpanelen 
worden door middel van 4 planken met elkaar verbonden. De hoogte 
van de bank is 460mm, breedte 540. De standaardbank heeft een 
lengte van 2000mm maar is eenvoudig te schakelen. 
 

OMSCHRIJVING Omschrijving

Kleur en uitvoering

Toepassing

Bevestiging

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

Materiaal poot: gietijzer thermisch verzinkt confom NBN EN 1461 
voorzien van poedercoating met fijne textuur
Materiaal planken: hardhout, duurzaamheidsklasse 1 FSC-label
Onbehandeld hout
Kleur: stadskleur

Te bevestigen door middel van bouten op een bestaande of te 
voorziene fundering
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 2000  540 
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materiaal poot:
gegoten staal
thermisch verzinkt conform NBN EN 1461
voorzien van poedercoating RAL... 
textuur...
voorzien van ingewerkt logo:
gentse leeuw

materiaal planken:
hardhout, duurzaamheidsklasse 1
FSC-label
te bevestigen d.m.v schroeven langs onderzijde

plaatsing:
te bevestigen d.m.v. bouten
op een bestaande of te voorziene
fundering

(0) maaiveld
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OMSCHRIJVING

PLAATSINGSRICHTLIJNEN
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Er is gekozen om binnen het Gentse grondgebied in te zetten op 1 
familie van banken. 

Bank met rug en armleuning bestaat uit twee gietijzeren zijpanelen 
met een decoratief motief waarin het Gentse logo is verwerkt. Deze 
zijpanelen worden door middel van 3 planken voor het zitvlak en 2 
planken voor de rugleuning met elkaar verbonden. De hoogte van de 
bank is 460mm, breedte 540. De standaardbank heeft een lengte van 
2000mm maar is eenvoudig te schakelen. 
 

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

materiaal poot: gietijzer thermisch verzinkt confom NBN EN 1461 
voorzien van poedercoating met fijne textuur
materiaal planken: hardhout, duurzaamheidsklasse 1 FSC-label onbe-
handeld hout
kleur: stadskleur

arm - rugleuning

te bevestigen dmv bouten op een bestaande of te voorziene fundering
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plaatsing:
te bevestigen d.m.v. bouten
op een bestaande of te voorziene
fundering

materiaal poot:
gegoten staal
thermisch verzinkt conform NBN EN 1461
voorzien van poedercoating RAL... 
textuur...
voorzien van ingewerkt logo:
gentse leeuw

materiaal planken:
hardhout, duurzaamheidsklasse 1
FSC-label
te bevestigen d.m.v schroeven 
langs onderzijde/achterzijde

optioneel:
armleuning

(0) maaiveld
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ZITBANKEN / TAFELS

3

OMSCHRIJVING

PLAATSINGSRICHTLIJNEN
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Er is gekozen om binnen het Gentse grondgebied in te zetten op 1 
familie van banken. 

Picknickbank en -tafel bestaat uit 2 standaardbanken gecombineerd 
met een tafel.

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

materiaal poot: gietijzer thermisch verzinkt confom NBN EN 1461 
voorzien van poedercoating met fijne textuur
materiaal planken: hardhout, duurzaamheidsklasse 1 FSC-label
kleur: stadskleur

arm - rugleuning bij de zitbanken

te bevestigen door middel van bouten op een bestaande of te 
voorziene fundering
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OMSCHRIJVING

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

Er is gekozen om binnen het Gentse grondgebied in te zetten op 1 
familie van banken. 
De bank kan toegepast worden rond boomspiegels, monumenten, ...

De gebogen bank bestaat uit het gietijzeren frame van de standaard-
bank of de standaardbank met rug-armleuning gecombineerd met ge-
bogen hardhouten plankenh

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

materiaal poot: gietijzer thermisch verzinkt confom NBN EN 1461 
voorzien van poedercoating met fijne textuur
materiaal planken: hardhout, duurzaamheidsklasse 1 FSC-label
rond gezaagd/gebogen 
kleur: stadskleur

arm - rugleuning bij de zitbanken

te bevestigen door middel van bouten op een bestaande of te 
voorziene fundering
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Aandachtspunten uitwerking objecten zitbanken en tafels

AANDACHTSPUNTEN UITWERKING SCHETSONTWERPEN

Tijdens het proces voor het opstellen van IPOD III zijn door verschillende 
diensten reeds belangrijke aandachtspunten meegegeven die bij een 
uitwerking van de objecten meegenomen dienen te worden. Deze 
opmerkingen, bedenkingen zijn waardevol en bijgevolg hieronder opgelijst. 

• Banken moeten een comfortabele hoek hebben  dit kan uitgetest worden bij het 
prototype. Deze zouden bijvoorbeeld geplaatst kunnen worden ter vervanging 
van de huidige banken op de Kalandeberg.
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FIETSINFRASTRUCTUUR3.4

De Stad Gent zet sterk in op de fiets als alternatief vervoermiddel. Door het voorzien van een goede fietsinfrastructuur kan dit gestimuleerd worden. Enerzijds 
gaat het hierbij om de fietser een eigen plek in de openbare ruimte te geven,anderzijds gaat het om goed objecten te voorzien die het fietsgebruik vereen-
voudigen. De stad zet hierbij in op goede en functionele fietsenstallingen, al dan niet overdekt. De fietsenstalling is gebaseerd op de door de Stad ontworpen 
Gentse fietsenstalling. 
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originele gentse fietsenstalling, goed in comfort minder in esthetiek
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Omschrijving
Voor de fietsinfrastructuur worden 4 types voorgesteld
• type 01 enkele fietsenstalling (gegalvaniseerd - stadskleur)
• type 02 meervoudige fietsenstalling
• type 03 fietspomp
• type 04 overdekte fietsenstalling
Het comfort en duurzaamheid van de bestaande Gentse fietsenstalling hebben hiervoor als 
uitgangspositie gediend. Een vernieuwingsslag op vlak van esthethiek, maatvoering (ruimte 
voor bredere fietsen zoals bakfietsen) en beheer heeft geresulteerd tot de nieuwe meer-
voudige fietsenstalling. 

Kleur en uitvoering
Hoofdmateriaal van fietsinfrastructuur is staal, thermisch verzinkt en voorzien van poeder-
coating met fijne textuur / gegalvaniseerd
kleur: stadskleur

Toepassing algemeen 
Aandachtspunten voor de algemene plaatsingsvoorwaarden:
• het object mag een goede werking van het openbaar domein niet verhinderen, niet 

plaatsen op looplijnen, zoveel mogelijk in lijn met gevel of uitlijnen met andere objecten 
(bank, verlichtingsmast, ...) 

bestaande Gentse fietsenstalling 
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fietspomp concept G overkappingfietsnietjefietsenstalling 
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4 types fietsinfrastructuur
• type 01 enkele fietsenstalling
• type 02 meervoudige fietsenstalling
• type 03 fietspomp

• type 04 overdekte fietsenstalling
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doorheen heel grondgebied Gent

De enkelvoudige fietsenstalling bestaat uit enkele gebogen 
buiselementen met een diameter van 40 mm. Door het voorzien van 
een dubbele stang wordt het bevestigen van een fietsslot eenvoudig. 

OMSCHRIJVING Omschrijving

Kleur en uitvoering

Toepassing

Bevestiging

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

materiaal staal: S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461 
voorzien van poedercoating met fijne textuur 
kleur: stadskleur

-vast in te betonneren
1)gat maken in verharding:
-gat boren in ondergrond met diamantboor diameter 120mm
2)aanvullen met krimpvrije mortel
voorzien van indicatie juiste plaatsingshoogte
Let op zorgvuldige aansluiting verharding
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fietsnietje van stalen buisprofiel 40x3mm

materiaal:
Staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461
voorzien van poedercoating in stadskleur

plaatsing:
tussenafstand 100cm
variant 1:vast in te betonneren
variant 2:met grondplaat op funderingsblokken

(0) maaiveld
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originele gentse fietsenstalling, goed in comfort minder in esthetiek
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bestaande Gentse fietsenstalling doorheen heel grondgebied Gent

De enkelvoudige fietsenstalling bestaat uit enkele gebogen 
buiselementen met een diameter van 40 mm. Het voorstel zoals 
hiernaast getoond is de bestaande ‘Gentse fietsenstalling’. 

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Toepassing

materiaal: staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461 
voorzien van poedercoating met fijne textuur 
kleur: stadskleur
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OMSCHRIJVING

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

doorheen heel grondgebied Gent

De meervoudige fietsenstalling bestaat uit enkele gebogen 
buiselementen met een diameter van 40 mm die doorlopend met elkaar 
verbonden zijn. Door een dubbele stang wordt het bevestigen van 
een fietsslot eenvoudig. De opening tussen de verschillende nietjes 
voorziet in een ruimere fietsenmaat. Door de specifieke vormgeving is 
de fietsenstalling eenvoudig te transporteren. 

Omschrijving

conceptvoorstel

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

materiaal: staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461 
voorzien van poedercoating met fijne textuur 
kleur: stadskleur

Mogelijkheid tot schakelen van verschillende modules.

-vast in te betonneren
1)gat maken in verharding:
-gat boren in ondergrond met diamantboor diameter 120mm
2)aanvullen met krimpvrije mortel
voorzien van indicatie juiste plaatsingshoogte
Let op zorgvuldige aansluiting verharding
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conceptvoorstel
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richtlijnen fietspomp

-fietspomp in RVS
-poedercoating kleur stadsgroen

plaatsingsrichtlijnen

-in de buurt van een fietsoverkapping

-plaatsing op betonnen funderingszool

-zorgvuldige aansluiting verharding
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richtlijnen fietspomp

-fietspomp in RVS
-poedercoating kleur stadsgroen

plaatsingsrichtlijnen

-in de buurt van een fietsoverkapping

-plaatsing op betonnen funderingszool

-zorgvuldige aansluiting verharding

OMSCHRIJVING

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

op locaties waar intensief gefietst wordt

Dit object is gebaseerd op een catalogusobject en met minimale aan-
passingen (kleurkeuze) aangepast voor de Gentse familie. De exacte 
keuze van het object is marktafhankelijk.
Cilindervormige fietspomp met twee handvaten voor pompsysteem

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Toepassing

Bevestiging

materiaal: staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461 
voorzien van poedercoating met fijne textuur 
kleur: stadskleur

-vast in te betonneren
1)gat maken in verharding:
-gat boren in ondergrond met diamantboor diameter 120mm
2)aanvullen met krimpvrije mortel
voorzien van indicatie juiste plaatsingshoogte
Let op zorgvuldige aansluiting verharding
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FIETSINFRASTRUCTUUR

4

betonfundering

fietspomp RVS
poedercoating in stadskleur
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FIETSINFRASTRUCTUUR
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RICHTLIJNEN

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

richtlijnen overkapping

-frame van warmgegalvaniseerd H-profiel
-kleur stadsgroen
-in combinatie met fietsnietjes

-planken van FSC hardhout
-onderzijde planken afgewerkt met PET-G 
UV bestendig, transparant

regenwater afwatering langs achterzijde via H profielen

plaatsingsrichtlijnen

-plaatsing op betonnen funderingszool, te berekenen door 
stabiliteitsingenieur

-zorgvuldige aansluiting verharding
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doorheen heel grondgebied Gent
vooral op locaties waar langverblijf (stations, bushaltes, ...) t

Overdekte fietsenstalling bestaat uit een frame van verschillende H-
profielen voorzien van houten dak.  Dit wordt gecombineerd met de 
enkelvoudige fietsenstalling.

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

materiaal: staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461 
voorzien van poedercoating met fijne textuur 
kleur: stadskleur

Mogelijkheid tot schakelen van verschillende modules
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doorlopende zool, tot 30cm voorbij laatste pijler fietsenstalling
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overlap 40cm

(0) maaiveld

4x draadstang M12x400 per kolom

of:

-aanzet fundering min. 80cm diep op goede en onaangeroerde grond

-weerstand grond min. 1kg/m2
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HEKWERK EN 
AFSLUITING

3.5

De Stad Gent heeft een traditie in hekwerken, ze onderstrepen het karakter van de vele watergangen doorheen de stad. De hekwerken langs de waterwegen 
zijn voor het merendeel historisch en hebben een bijzondere detaillering. Het behouden en onderhouden van de bestaande historische hekwerken staat 
voorop. Door het gemotoriseerde verkeer worden hekwerken in de publieke ruimte ook vaak voor de veiligheid geplaatst, het scheiden van verkeer, het 
beschermen van de zachte weggebruikers. Deze hekwerken hebben een heel ander uiterlijk. 
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HEKWERK / AFSLUITINGEN
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historisch hekwerk als beeldbepalend object voor Gent waterstad
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Omschrijving
Binnen de Stad Gent worden hekwerken met diverse functies toegepast. Als eerste is er de 
categorie van hekwerken gekoppeld aan het water. Hiervoor zijn 3 types opgenomen:
• type 01 hekwerk kades historisch 
• type 02 hekwerk kades nieuw
• type 03 hekwerk bruggen
Deze types zijn geïnspireerd op de historische hekwerken. Algemeen blijven deze 
historische hekwerken behouden. De nieuwe hekwerken die voorgesteld worden in 
projecten moeten hierop geïnspireerd zijn, de hekwerken voor de bruggen (haaks op de 
watergangen) krijgen de vrijheid van de ontwerpers. 
De tweede categorie hekwerken zijn deze die een (af)scheidende functie hebben.
• type 04 gaashekwerk 
• type 05 spijlen hekwerk
• type 06 hekwerk aanrijbeveiliging
Voor elk van de hekwerken geldt dat ze een robuuste materialisering krijgen en hierdoor 
tegen een stootje kunnen. 

Optioneel

Kleur en uitvoering
Hoofdmaterialen zijn gietijzer en staal. Voor de nieuwe hekwerken vb. brugleuningen mag 
ook hout gebruikt worden.
kleur: stadskleur

Toepassing algemeen
De hekwerken categorie 1 wordt toegepast doorheen heel het grondgebied langs de 
watergangen. 
De gaas -en spijlenhekwerken worden vooral toegepast in groenzones en om grenzen 
tussen prive/semi-openbaar en openbaar af te schermen. Het hekwerk aanrijbeveiliging 
wordt ingezet in verkeerskundige situaties. 
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historisch hekwerk nieuw hekwerk hekwerk brug gaashekwerk hekwerk verkeersveiligheid hekwerk poort
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6 type hekwerken
• type 01 hekwerk kades historisch 
• type 02 hekwerk kades nieuw
• type 03 hekwerk bruggen
• type 04 gaashekwerk 
• type 05 spijlen hekwerk

• type 06 hekwerk aanrijbeveiliging
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doorheen heel grondgebied Gent langsheen kades

Het historische hekwerk is het bestaande hekwerk dat wordt toegepast 
langs de kades. Dit is een gietijzeren hekwerk dat bestaat uit 
verschillende onderdelen (palen, horizontale spijlen, koppelstukken, ...) 
die gemaakt zijn door middel van mallen. In het depot liggen hiervan nog 
enkele onderdelen, de mallen zijn helaas verdwenen. De detaillering 
zoals het leeuwenkopje, beëindiging en overgangen hekwerken maken 
de hekwerken bijzonder fraai. Het hekwerk heeft een voornamelijk open 
structuur met horizontale lijnen. 

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

gietijzer volgens historische mallen
voorzien van poedercoating met fijne textuur 
kleur: stadskleur

-Mogelijkheid tot schakelen van verschillende modules

-vast in te betonneren
1)gat maken in verharding:
-gat boren in ondergrond met diamantboor diameter 120mm
2)aanvullen met krimpvrije mortel

Let op zorgvuldige aansluiting verharding
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Doorheen heel grondgebied Gent langsheen nieuwe kades

Indien een nieuw hekwerk toegepast wordt langs een kade krijgt de 
ontwerper hierin de ontwerpersvrijheid. Waar rekening mee moet 
gehouden worden is dat het hekwerk geïnspireerd moet zijn op het 
historische hekwerk. 
Zo moet het hoofdmateriaal staal of gietijzer zijn en de kleur hetzelfde. 
Het hekwerk moet ook transparant zijn en vooral bestaan uit horizontale 
lijnen zodat het doorzicht naar het water niet belemmerd wordt. 

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

hoofdmateriaal: staal, gietijzer, mag aangevuld worden met extra 
materiaal bv. hout
voorzien van poedercoating met fijne textuur 
kleur: stadskleur

- 

Let op zorgvuldige aansluiting verharding
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doorheen heel grondgebied Gent overheen de watergang

Voor de hekwerken op de bruggen krijgt de ontwerper vrijheid. Hierdoor 
krijgt elke brug zijn eigen karakter en beleving van de watergang. 
Het hekwerk van de brug mag een geslotener karakter (verticale 
vormgeving) hebben dan de hekwerken parallel aan het water. 
De materialen moeten wel uit het duurzame basismaterialenpalet 
bestaan. 
De brug moet voorzien worden van een naambordje met de kruisende 
watergang.

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

materiaalgebruik vrij te kiezen uit basismaterialenpallet

Let op overgangen brug en hekwerken kades
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doorheen heel grondgebied Gent vooral bij groenzone en 
hondenlosloopweide

Het gaashekwerk bestaat uit het cataloguselement dat een eenvoudig 
frame van stalen buizen is met gaaswerk. Het type is gebaseerd op een 
catalogusobject. 

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

verzinkt stalen kokerprofiel
standaard RAL kleur aansluitend bij stadskleur of ondersteunende 
stadskleur

poortje 
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doorheen heel grondgebied Gent bij afscheiding prive - semi openbare 
en openbare terreinen
opletten voor zicht doorheen hekwerken, niet toepassen wanneer er 
zicht moet zijn op het conflicterend verkeer

Het spijlenhekwerk bestaat uit een frame van verzinkt stalen 
kokerprofielen voorzien van spijlen. Het type is gebaseerd op een 
catalogusproduct. 

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

verzinkt stalen kokerprofiel
standaard RAL kleur aansluitend bij stadskleur of ondersteunende 
stadskleur

afsluitbare poort
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plaatsing:
-vast in te betonneren
-met grondplaat op funderingsblokken

materiaal:
Staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461
voorzien van poedercoating in stadskleur
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als bescherming voor zwakke weggebruikers o.a. bij bushaltes, fiets- en 
voetgangersoversteken 
let voor toepassing van het hekwerk in de as van de weg op de 
zichtbaarheid en ‘aankondiging’ door bv inleidende markeringen 

plaatsing met minimale tussenafstand van 20cm
vast in te betonneren met grondplaat op funderingsblokken
wegneembare variant 
grondhuls vast in te betonneren

Het hekwerk bestaat uit stalen kokerprofielen voorzien van een kruis 
met kokerprofielen. Het hekwerk is gebaseerd op een catalogusproduct 
(barriere basic 1 concept urbain).

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Toepassing

Bevestiging

verzinkt stalen kokerprofiel
standaard RAL kleur aansluitend bij stadskleur of ondersteunende 
stadskleur
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materiaal:
Staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461
voorzien van poedercoating RAL6003 met fijne textuur

hekwerk van stalen kokerprofiel 80x40x4mm
en kokerprofiel 40x40x4mm
voorzien van kruis in kokerprofiel 30x30x2mm

plaatsing:
tussenafstand minimaal 20cm
-vast in te betonneren
-met grondplaat op funderingsblokken

wegneembare variant:
grondhuls vast in te betonneren
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GROENVOORZIENING3.6

Fietsen staan geparkeerd tegen de stam van een boom, mensen lopen onder boomspiegels, auto’s  die met het inparkeren de stam van een boom raken enz. 
Groen in stedelijk gebied staat door het dagelijks stedelijk gebruik vaak onder druk. Algemeen is het streefdoel om groenvoorzieningen voldoende ruimte te 
geven en zo robuust mogelijk te ontwerpen. Door ruimtegebruik is dit vaak niet mogelijk en moet er worden teruggegrepen naar objecten ter bescherming 
van de groenvoorzieningen. Het hoofdstuk groenvoorzieningen bespreekt deze objecten gaande van boompalen tot plantsoenbescherming. 
Naast deze objecten zijn ook objecten ter vergroening van openbare ruimte zoals plantenbakken opgenomen. 
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Omschrijving
Algemeen gaat de voorkeur naar het inrichten van de groenzones op een robuuste manier 
en met een ruime maatvoering. Zodat het toepassen van groenvoorzieningsobjecten niet 
nodig is. De standaard boomspiegel die bij voorkeur wordt toegepast is een open plantgat. 
Voor de andere objecten staat een robuuste en sobere vormgeving voorop. De 
groenvoorzieningsobjecten dienen louter als functionele objecten waarbij een onopvallende 
vormgeving hoort. De objecten kunnen onderverdeeld worden in tijdelijke en permanente 
objecten.
De tijdelijke objecten dienen om de beplanting te beschermen in de eerste maanden / jaren 
totdat deze doorheen de eerste kwetsbare periode is. 
Hiernaast zijn er objecten voorzien voor boom- en plantsoenbescherming. 

Kleur en uitvoering
Hoofdmaterialen zijn gietijzer, staal en hout. 
kleur:stadskleur

Toepassing algemeen
De objecten worden alleen toegepast in de groenzones. De stalen objecten worden voor-
namelijk toegepast in de intensief gebruikte stedelijke ruimtes zoals de binnenstad en 
pleinen. De houten objecten worden voornamelijk toegepast in de groenzones. De planten-
bakken dienen als vergroening van stenige publieke ruimtes waar andere groenelementen 
niet mogelijk zijn.
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6 types groenvoorzieningen
• type 01 standaard boomspiegel
• type 02 boombescherming staal hoog
• type 03 boombescherming staal varkensrug
• type 04 boombescherming hout
• type 05 boombescherming hout tijdelijk
• type 06 plantsoenbescherming staal 
• type 07 plantsoenbescherming hout 
• type 08 plantsoenbescherming hout tijdelijk

• type 09 plantenbakken

standaard 
boomspiegel

boombescherming
staal hoog

boombescherming
staal varkensrug

boombescherming
hout

boombescherming
hout tijdelijk

plantsoenbescherming staal plantsoenbescherming hout plantsoenbescherming hout 
tijdelijk

plantenbak
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5.3.	ontwerprichtlijnen	groen

Het uitgangspunt bij de inrichting van het openbaar domein is het 
vergroenen van de binnenstad. Het kader voor deze vergroening 
is het Groenstructuurplan, het bomenbeleidsplan (Bomen Inzicht), 
de groenvisie (Groen Inzicht) en de Groene Randvoorwaarden van 
de Groendienst voor de inrichting van het openbaar domein. Elke 
boom of groenaanplant wordt geplant in volle grond. Indien dit 
niet mogelijk is moet worden gezocht naar een groene creatieve 
oplossing.

standplaatseisen	voor		
duurzame	hoogstammige	bomen

• Voor het bepalen van het doorwortelbaar volume op duurzame 
plantplaatsen gaat men uit van aanplanting in volle grond met 
een doorwortelbare diepte van minimim 1.00m.

• Doorwortelbare volume = oppervlakte te verwachten kroonpro-
jectie x 0.75 (boom met kroonstraal 5m = 60m³ noodzakelijk 
volume).

• Plantvak minimaal 2.50 x 2.50 x 0.80 obstakelvrij en aangevuld 
met teelaarde .

• Bovengronds obstakelvrij over de te verwachten kroonprojectie 
+ 1.00m.

• Bescherming boomvak met een opstand van minimaal 15cm 
hoog.

minimale oppervlakte boomspiegel in trottoir. (in parkeerstrook 1.80mx 
1.80m)

minimale ruimte voor hagen en 
plantstroken

47

minimale	standplaatseisen		
voor	hoogstammige	bomen

Bomen	1ste	orde

• het hart bevindt zich op minimaal 6.00m van gevel of 
geveluitstulpingen

• boomspiegel minimaal 1.80m x 1.80m
• de eerste meter van gevel of geveluitstulping is takvrij
• bescherming boomvak minimaal 0.12m hoog
• ondergronds is minimaal 20m³ doorwortelbaar en vrij van 

ondergrondse constructies Bomen 2de en 3de orde
• het hart bevindt zich op minimaal 3.00m van gevel of 

geveluitstulpingen
• boomspiegel minimaal 1.50m x 1.50m obstakelvrij en aangevuld 

met teelaarde, in parkeerstrook minimaal 1.80 x1.80
• de eerste meter van gevel of geveluitstulping is takvrij
• bescherming boomvak minimaal 0.12m hoog
• ondergrond is voor boom 2de grootte minimaal 10m³ en voor 

bomen 3de grootte minimaal 5m³ doorwortelbaar en vrij van 
ondergrondse constructies

Boomroosters	en	plantvakken

Boomspiegels worden in principe niet verhard, maar beplant of 
ingezaaid. Als ze zich binnen veel gebruikte looplijnen bevinden 

groenhulpdienstenfietservoetganger
openbaar
vervoer

of intensieve gebruiksruimte liggen kunnen boomroosters worden 
voorzien. Bij het aanleggen van plantvakken worden scherpe hoe-
ken vermeden.

middenberm	met	bomen

Voor bomen met een korte omlooptijd is een 
middenberm minimaal 2.00m breed tussen de 
boordstenen. Indien de boordstenen worden 
voorzien van een stut, wordt de ruimte vergroot 
tot 2.50m.
De middenberm voor bomen met een lange 
omlooptijd is minimaal 6.00m breed tussen de 
boordstenen. Indien de boordstenen worden 
voorzien van een stut, wordt de ruimte vergroot 
tot 6.50m.

doorwortelbaar volume bomen met minimale standplaatseisen1,5m plantgat is minimum voor bomen van 2de en 3de grootte in trottoir

Bomen worden bij voorkeur ingeplant in de parkeerstrook i.p.v. het 
voetpad. In geval van een boomspiegel in het voetpad wordt deze best 
tegen de rijweg ingeplant zodat alle betreding zich concentreert langs 
een zijde van de boom.
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Boomspiegels worden in principe niet verhard, maar beplant of 
ingezaaid. 
Als ze zich binnen veel gebruikte looplijnen van een voetganger, fietser, 
hulpdiensten, openbaar vervoer of intensieve gebruiksruimte liggen 
kunnen boomroosters worden voorzien. 
Bij het aanleggen van plantvakken worden scherpe hoeken vermeden.

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Toepassing

Bevestiging/standplaatseisen

Beplanting of inzaaien

Voor het bepalen van het doorwortelbaar volume op duurzame 
plantplaatsen gaat men uit van aanplanting in volle grond met een 
doorwortelbare diepte van minimim 1.00m. 
Doorwortelbare volume = oppervlakte te verwachten kroonprojectie x 
0.75 (boom met kroonstraal 5m = 60m³ noodzakelijk volume).
Plantvak minimaal 2.50 x 2.50 x 0.80 obstakelvrij en aangevuld met 
teelaarde.
Bovengronds obstakelvrij over de te verwachten kroonprojectie + 1.00m.
Bescherming boomvak met een opstand van minimaal 15cm hoog.

voorbeelden van bomen in open boomspiegels
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boombescherming type staal hoog
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vast in te betonneren of met grondplaat op funderingsblokken

toepassing voor boombescherming bij intensief gebruikte stedelijke 
ruimtes zoals op pleinen of op aanrijgevoelige locaties zoals langs 
wegen en tussen parkeervakken.

de boombescherming wordt geplaatst in het plantvak 

De boombeschermer staal hoog bestaat uit een eenvoudig stalen 
kokerprofiel geplooid tot een u-vormig nietje. De stalen kokerprofielen 
zijn uitwisselbaar met de kokerprofielen van andere objecten zoals de 
fietsenstalling en hekwerken. De afgeronde hoeken komen overeen 
met de hoekstukken van de fietsenstalling. 

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

materiaal: staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461 
voorzien van poedercoating stadskleur met fijne textuur 
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Omschrijving

Kleur en uitvoering

Toepassing

Bevestiging/standplaatseisen

De boombeschermer type 3 is een bestaand type (varkensrug) dat 
aangepast is. Om een uniformiteit met de andere objecten te bekomen 
wordt de stadskleur toegepast. De stalen buizen zijn inwisselbaar met de 
kokerprofielen van andere objecten zoals fietsenstalling en hekwerken.

toepassing voor boombescherming bij intensief gebruikte stedelijke 
ruimtes zoals op pleinen of op aanrijgevoelige locaties zoals langs 
wegen en tussen parkeervakken.

de boombescherming wordt geplaatst in het plantvak 

 

materiaal: staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461 
voorzien van poedercoating stadskleur met fijne textuur 

  

vast in te betonneren of met grondplaat op funderingsblokken
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De boombeschermer type hout bestaat uit 4 houten palen (standaard-
paaltje) met het stadlogo als brandmerk. De bovenzijde van de houten 
palen zijn afgeschuind. De vier palen worden met houten planken ver-
bonden. Deze strips worden onderaan en bovenaan de houten palen 
vastgemaakt. De hoogte is zo bepaald dat het ontmoedigd wordt om de 
boombeschermer te gebruiken als fietsenstandaard. 
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paaltje is voorzien van indicatie juiste plaatsingshoogte
met punt: in grond slaan / trillen mbv hulpstuk
rechte versie: vast in te betonneren

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

hardhout, duurzaamheidsklasse 1 FSC-label ontspint

toepassing voor boombescherming bij intensief gebruikte stedelijke 
ruimtes zoals op pleinen of op aanrijgevoelige locaties zoals langs 
wegen en tussen parkeervakken.

de boombescherming wordt geplaatst in het plantvak 
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De boombeschermer type hout bestaat uit 3 houten palen 
(standaardpaaltje) met stadlogo als brandmerk. De bovenzijde van 
de houten palen zijn afgeschuind.  De boom wordt door middel van 
rubberen banden bevestigd aan de houten palen. 

De boombescherming type hout tijdelijk wordt toegepast als tijdelijke 
voorziening van boombescherming in een parkachtige omgeving. Deze 
tijdelijke voorziening blijft ongeveer 3 jaar staan. 

paaltje is voorzien van indicatie juiste plaatsingshoogte
met punt: in grond slaan / trillen mbv hulpstuk
rechte versie: vast in te betonneren

hardhout, duurzaamheidsklasse 1 FSC-label ontspint

rubberen banden

OMSCHRIJVING Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

Variant met 1 boompaal, deze bescherming wordt toegepast bij kleine 
bomen die geplant worden met naakte wortel
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IPLANTVAKBESCHERMINGI

- STRAATMEUBILARIS -
PLANTVAKBESCHERMING

FICHES

Locatie
zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Omgekeerde U in kokerprofi el.
Afmetingen
Koker: 40 x 60 x 3 mm
hoogte 250 mm
lengte 90 - 120 - 150 mm
Materialen
Gegalvaniseerd kokerprofi el gelast in u-vorm, gecoat.
Kleur: stadsgrijs

SA/PB/01  | PLANTVAKBEUGEL
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Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

vast in te betonneren of met grondplaat op funderingsblokken

toepassing voor boom - plantsoenbescherming bij intensief gebruikte 
stedelijke ruimtes zoals op pleinen of op aanrijgevoelige locaties zoals 
langs wegen en tussen parkeervakken.

de plantsoenbescherming wordt geplaatst aan de rand van het plantvak 

kan tevens worden ingezet als anti-parkeervoorziening

De plantsoenbescherming staal bestaat uit een eenvoudig stalen 
kokerprofiel geplooid tot een u-vormig nietje. De stalen kokerprofielen 
zijn inwisselbaar met de kokerprofielen van andere objecten zoals 
bv. de fietsenstalling en hekwerken. De afgeronde hoeken zijn 
overeenkomstig met de hoekstukken van de fietsenstalling en andere 
boombeschermingsobjecten. 

materiaal staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461 
voorzien van poedercoating stadskleur met fijne textuur 
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GROENVOORZIENINGEN

6

De platsoenbescherming type hout is een eenvoudig maar robuust ob-
ject en bestaat uit een ronde houten balk ondersteund door 2 kleinere 
houten paaltjes. De houten balk is op de kopse  zijden voorzien van 
een brandmerk logo. De houten balk heeft dezelfde diameter als het 
standaardpaaltje. 

hardhout, duurzaamheidsklasse 1 FSC-label ontspint

OMSCHRIJVING Omschrijving

Kleur en uitvoering

Toepassing

Bevestiging

PLAATSINGSRICHTLIJNEN
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paaltje is voorzien van indicatie juiste plaatsingshoogte
met punt: in grond slaan / trillen mbv hulpstuk
rechte versie: vast in te betonneren

toepassing voor boom - plantsoenbescherming bij intensief gebruikte 
stedelijke ruimtes zoals op pleinen of op aanrijgevoelige locaties zoals 
langs wegen en tussen parkeervakken.

de plantsoen bescherming wordt geplaatst aan de rand van het plantvak 

kan tevens worden ingezet als anti-parkeervoorziening
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GROENVOORZIENINGEN
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De plantsoenbescherming type hout tijdelijk bestaat uit kleine houten 
palen (standaardpaaltje) verbonden met wapeningsijzers. 
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OMSCHRIJVING

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

toepassing voor plantsoenbescherming bij intensief gebruikte stedelijke 
ruimtes zoals op pleinen of op aanrijgevoelige locaties zoals langs 
wegen en tussen parkeervakken.

de plantsoenbescherming wordt geplaatst aan de rand van het plantvak 

zodra het plantsoen dichtgegroeid is kan ervoor gekozen worden de 
bescherming weg te halen

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

wapeningsijzer 
hardhout, duurzaamheidsklasse 1 FSC-label ontspind

paaltje is voorzien van indicatie juiste plaatsingshoogte
met punt: in grond slaan / trillen mbv hulpstuk
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GROENVOORZIENINGEN

6

plantenbak type staal rond

plantenbak type hout rechthoekig

plantenbak type staal rechthoekig laag

verankering in grond door middel van bouten
rekening houden met gewicht van plantenbak (verplaatsbaar door 
personen)

stripreflector voor veiligheid als toepassing verkeersremmende 
maatregel
verschillende hoogtes

materiaal: staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461 
voorzien van poedercoating stadskleur met fijne textuur 
hardhout, duurzaamheidsklasse 1 FSC-label ontspind

De plantenbakken zijn een aangepaste versie van een catalogusmodel. 
Voor de bakken zijn verschillende varianten voorzien nl. rond, 
rechthoekig staal en rechthoekig hout. 
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plantenbakken kunnen ingezet worden als vergroening van het 
openbaar domein op plekken waar niet de mogelijkheid is om bomen 
ofplanten te planten
plantenbakken als alternatief voor verkeerstechnische ingrepen zoals 
plaatsing van paaltjes, verkeersremmende maatregelen

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging
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DRINKWATERFONTEINEN3.7

Drinkfonteinen zijn oud en nieuw. In de negentiende eeuw werden ze wel vaker geplaatst op pleinen of in parken, maar meestal als waterelement van een 
groot ornamenteel object en vaak met een historische lading. De Stad Gent heeft hiervan op enkele pleinen nog mooie voorbeelden. 
Vandaag is er opnieuw vraag naar drinkwatervoorziening als een nieuw stedelijk element of voorziening op de pleinen en in de parken. In een duurzame 
stad kunnen de (drink)watervoorzieningen ingezet worden voor bewustwording en omgaan met water. Hiernaast kan het ook als klein stedelijk object 
worden ingezet als spelaanleiding. 
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DRINKWATERFONTEINEN
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OMSCHRIJVING

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

op pleinen en parken
locaties waar intensief gefietst en gesport wordt

drinkwaterfontein type Bayard borne met wiel voor bediening water
drinkwaterfontein is tevens spelelement 
kleur: stadsgroen 
toepassing wapenschild Gent vooraan op fontein

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Toepassing

Bevestiging

materiaal: staal S235JR thermisch verzinkt conform NBN EN 1461 
voorzien van poedercoating stadskleur met fijne textuur 

toepassing enkel op bijzondere pleinen en parken
zorgvuldige aansluiting verharding
let op toegankelijkheid aansluitput water
zorgvuldige aansluiting hoogteniveau rooster en omliggende verharding
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DRINKWATERFONTEINEN

7

zorgvuldige aansluiting verharding 

OMSCHRIJVING

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

toepassing enkel op bijzondere historische pleinen zoals Korenlei, 
Vrijdagmarkt, Kraanlei, Sint-Baafskathedraal, ...

hergebruik bestaand historisch model
in totaal 6 stuks

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Toepassing

Bevestiging

gietijzer
stadskleur

Let op zorgvuldige aansluiting verharding, indien mogelijk 
verbijzondering bestratingsmateriaal onder voet (zie referentie 
historische foto waar de bestrating in cirkelvorm onder de fontein is 
aangelegd)
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DRINKWATERFONTEINEN
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AUTOMATEN3.8

Binnen het openbaar domein zijn enkele automaten vereist. Binnen IPOD III zijn hiervoor de parkeerautomaat en het elektrische oplaadpunt opgenomen. 
Bij voorkeur verdwijnen de automaten uit het straatbeeld en worden ze vervangen door nieuwe slimme systemen zoals betalen via sms en draadloos 
opladen. 
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AUTOMATEN

8

voorkeur toepassing standaard RAL kleur Magic Blue (RAL 5003) 
deze kleurkeuze is nog af te stemmen met de  exacte keuze van de stadskleur

technische specificaties
• type stekker 2 (Mennekes) (voorzien van een nulpunt en 3*400V, 

minimum vermogen (10kW output van de stekker)
• De oplaadpunten dienen te voldoen aan IEC-norm 6185 1-1 ed. 2.0, 6185 

1-22, en dienen uitsluitend in mode 3 te laden. Daarnaast dienen ze te 
voldoen aan IEC-normontwerp 62196-2 Type 2 (VDE-ARE 2623-2-2)

• Protocol OCPP open charge point protocol
• CE certificatie
• IP 5 4 waterdichtheid
• Status controle van de paal (laden of niet laden)
• Display op de paal
• Het betaalsysteem kan gratis of betalend (vb. RFID kaartlezer, sms, 

ipad) Eenmalige betalingen of activatie moeten mogelijk zijn (dus niet 
uitsluitend abonnementen) In geval van bijvoorbeeld een RFID kaart moet 
deze ter plaatse voor 1 oplaadbeurt kunnen aangekocht worden.

• Gekeurde installatie

doorheen heel grondgebied Gent
kleurindicatie zone af te stemmen door stad

Voorkeur voor gebruik alternatieve, nieuwe (mobiele) betalingsmogelijkheden 
die geen fysiek object meer vereisen. De stad APP/SMS parkeren zal mo-
gelijk zijn vanaf het tweede kwartaal van 2017. Momenteel biedt de Stad het 
parkeerproduct PEP als mobiel alternatief aan. 
De parkeerautomaat is een louter technisch object dat zo onopvallend mo-
gelijk in het straatbeeld moet opgaan. Zichtbaarheid wordt geïntegreerd in het 
ontwerp. Dus geen losse paal meer maar een duidelijk zichtbare bestickering 
(witte letter P op blauwe achtergrond) op weerszijden van de automaat.

OMSCHRIJVING Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

Zone indicator in diverse kleuren kunnen tussen het zonnepaneel en de 
behuizing gemonteerd worden. De zone indicators zijn van PVC gemaakt en 
zijn beschikbaar in 9cm hoogte en 18cm, verkrijgbaar in de kleuren blauw, 
geel, oranje, rood en groen. De voorkeur gaat hierbij uit naar het toepassen 
van de indicator van 9cm
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AUTOMATEN

8

toepassing standaard RAL kleur Magic Blue (RAL 5003) 
deze kleurkeuze is nog af te stemmen met de hoofdkeuze van de stadskleur

geen hinder met gebruik openbaar domein

plaatsing oplaadpaal is steeds gekoppeld aan een parkeerplaats die 
voorbehouden is voor elektrische voertuigen en welke wordt aangeduid 
volgens de wegcode

toepassing is op strategische locaties zoals ondergrondse parkings, 
collectieve parkings en P+R locaties en link met autodeel parkeerplaatsen

via subsidies kan het plaatsen van de laadpalen gestimuleerd worden op 
semi-publieke locaties 

laden via het openbaar domein via een zichtbare elektriciteitskabel (vb. vanuit 
woning naar parkeerplaats) wordt niet toegelaten, noch het plaatsen van 
individuele laadpalen door derden (tenzij de Stad Gent hiertoe de opdracht 
geeft)

Nader te bepalen op basis van de aanbesteding
Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

one indicator in diverse kleuren kunnen tussen het zonnepaneel en de behu-
izing gemonteerd worden. De zone indicators zijn van PVC gemaakt en zijn 
beschikbaar in 9cm hoogte en 18cm. verkrijgbaar in de kleuren blauw, geel, 
oranje, rood en groen. De voorkeur gaat hierbij uit naar het toepassen van 
de indicator van 9cm. Zone en kleur dienden door de stad nog afgestemd te 
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(VERKEERS-)BORDEN 3.9

In het openbaar domein gelden (verkeers)wetten die op een formele, duidelijke en goed zichtbare wijze moeten overgebracht worden. Doch hoeft dit 
niet op een autoritaire manier gecommuniceerd te worden. Hiernaast is het ook niet wenselijk dat de borden door de vele regels de overhand in de 
openbare ruimte neemt. IPOD III voorziet daarom in enkele vuistregels voor de plaatsing en vormgeving van de (verkeers-)borden. Hierin primeert steeds 
de officiële regelgeving op de esthetische vormgeving. In IPOD worden 3 types van borden voorzien: het verkeersbord, de reglementeringsborden en de 
straatnaamborden. 
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(VERKEERS) - BORDEN
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Omschrijving
Binnen de openbare ruimte zijn veel reglementen en wetten van kracht. Deze krijgen 
hun fysieke uiting door een veelheid aan borden. De algemene regel hiervoor is om de 
veelheid aan borden te beperken. Dit is mogelijk door de openbare ruimte zo in te richten 
dat ze leesbaar is voor de gebruiker. Hiernaast worden enkele regels meegegeven voor het 
plaatsen van borden. Het eerste type zijn borden die als functie hebben een reglement toe te 
lichten of een verkeerswet te laten gelden. Hiervoor primeren de wettelijke voorschriften en 
blijven het voornamelijk functionele objecten. Om de objecten in te passen in de stad worden 
er minimale aanpassingen zoals toepassing van stadskleur en specifieke drager (paal) 
voorgesteld. Het tweede type, de straatnaamborden, hebben een andere functie, mensen 
wegwijs maken in de stad, en mogen vormgegeven worden als visueel aantrekkelijke 
objecten. 

Kleur en uitvoering
Materialen uit het Gentse materialenpalet
kleur: stadskleur

Toepassing algemeen
Algemeen is de vuistregel dat het toepassen van borden zo min mogelijk gebeurt, de 
voorkeur gaat uit naar een leesbare inrichting van de openbare ruimte. 
Indien borden geplaatst worden moet dit op een duidelijk zichtbare locatie gebeuren maar 
niet hinderelijk en storend voor het openbaar domein.
De voorkeur gaat uit naar meervoudig gebruik van bestaande objecten. De borden worden 
bevestigd op reeds aanwezige elementen (muurgevel, verlichtingsplaal e.d.). Indien dit niet 
mogelijk is wordt het bord op een eigen paal voorzien. 
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(VERKEERS) - BORDEN

9

In het openbaar domein gelden (verkeers)wetten die op een formele, duidelijke en goed zichtbare wijze moeten overgebracht worden. Doch hoeft dit niet 
op een autoritaire manier gecommuniceerd te worden. Hiernaast is het ook niet wenselijk dat de bebording door de vele regels de overhand in de openbare 
ruimte neemt. IPOD III voorziet daarom in enkele vuistregels voor de plaatsing en vormgeving van de (verkeers-)borden. Hierin primeert steeds de officiele 
regelgeving op de esthetische vormgeving. In IPOD worden 3 type bebording voorzien het verkeersbord, de reglementeringsborden en de straatnaamborden. 
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3 types (verkeers)- borden
• type 01 verkeersbord
• type 02 reglementeringsbord

• type 03 straatnaambord

verkeersborden reglementeringsborden straatnaambordje
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(VERKEERS) - BORDEN
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Plaatsingsrichtlijnen verkeersborden uit IPOD II

zie ook IPOD II 

48

voorkeur te vermijden

49

6.	 signalisatie	en	straatmeubilair

Obstakels op de voetpaden beperken de voetgangerscapaciteit en 
brengen de integrale toegankelijkheid in het gedrang. Indien der-
gelijke obstakels moeten worden geplaatst, kan worden gezocht 
naar alternatieven op de gevels met een hoogte van minimaal 
2.20m en een bundeling van dergelijke objecten in de zones waar 
zij minimaal hinderen zonder hun functie te verliezen.
• Objecten op het maaiveld worden buiten de looproute van mini-

maal 1.50m geplaatst, bij straatprofielen smaller dan 9.00m is 
deze looproute minimaal 1.00m

• Kolomvormige vormgeving: verticaal doorlopend tot op de 
grond.

• Minimale hoogte obstakels 0.80m.
• Voor een goede zichtbaarheid van de verkeerssignalisatie straat-

meubilar bij voorkeur lager dan 1.65m.
• Aandacht naar afwerking en voegen voor onkruidgroei
• De obstakels op voldoende afstand van vaste constructies plaat-

sen. De afmeting van een veegwagen is 0.70m.
• Bij objecten boven het maaiveld, zoals terrassen en uitbouwen, 

moet de trottoirband steeds 0.60m verder liggen dan het meest 
uitstekende deel van de gevel (terrassen en uitbouw) om aan-
rijdingen te voorkomen.

Verkeersborden

Markeringen hebben hetzelfde juridische statuut als verkeers-
borden. Gelet op de ruimtelijke impact krijgen markeringen de 
voorkeur.
Verkeersborden worden aan de gevels bevestigd op een hoogte 
van 2.60m (minimaal 2.20m). Indien verkeersborden op de gevel 
worden geplaatst in smalle straten, dienen deze borden inklapbaar 
te zijn.
De rand van verkeersborden wordt op minimaal 0.35m van de rij-
baan geplaatst.
De plaatsing van verkeersborden gebeurt steeds in overleg met 
de Groendienst, dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en Ivago.

inplanting verkeersborden

signalisatiegroenhulpdienstenfietservoetganger
openbaar
vervoer
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PLAATSINGSRICHTLIJNEN

plaatsing volgens wegcode
Gelet op de ruimtelijke impact krijgen markeringen de voorkeur.
basisregel: zo weinig mogelijk ‘losse palen’ 
Verkeersborden worden aan de gevels bevestigd op een hoogte van 
2,6m (minimaal 2,2m). Indien verkeersborden op de gevel worden 
geplaatst in smalle straten dienen deze borden inklapbaar te zijn. 
De rand van verkeersborden wordt minimaal op 0,35m van de rijbaan 
geplaatst.
De plaatsing van verkeersborden gebeurt steeds in overleg met de 
Groendienst, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en Ivago.

basisregel 1: zo weinig mogelijk verkeersborden! > aangepaste 
inrichting openbare ruimte
basisregel 2: ontwerp volgens wegcode
basisregel 3: markering toepassen i.p.v. verkeersbord indien het 
juridisch mogelijk is

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Toepassing

gebruik van steunkleur Stad voor de achterzijden en palen van de 
verkeersborden uitgezonderd verkeersborden m.b.t. parkeren (volgens  
de wetgeving deze moeten oranje zijn)
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PLAATSINGSRICHTLIJNEN

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing

Bevestiging

zichtbare plek
voorkeur op gevel
op aanwezige mast - verkeersbord
als laatste keuze op aparte paal

gebruik van stadskleur voor de rand

bordjes als visueel aantrekkelijk object “de naam van het kind”
niet louter functioneel, maar verfijnd ontwerp
ontwerp volgens wegcode
zichtbaar logo
uitleg/verduidelijking toponiem

    

Plaatsingsrichtlijnen straatnaambordjes (zelfde principe als verkeersborden)
48

voorkeur te vermijden



160 IPOD III

(VERKEERS) - BORDEN

9

zichtbare plek
voorkeur op gevel
op aanwezige mast - verkeersbord - hekwerk
als laatste keuze op aparte paal

bordjes als visueel aantrekkelijk object “de naam van het kind”
niet louter functioneel, maar verfijnd ontwerp
ontwerp volgens wegcode
zichtbaar logo
uitleg/verduidelijking toponiem
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Omschrijving

Toepassing
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INFORMATIEDRAGERS3.10

In steden is er een grote behoefte om allerlei informatie ter beschikking te stellen. Deze informatie gaat van reclamevoorzieningen en toeristische informatie 
tot het aankondigen van allerhande sociale en culturele activiteiten. Enerzijds zijn dit officiele berichtgevingen georganiseerd door de Stad of grote private 
instanties op o.a. de reclameborden en infopanelen van de groenzones. Anderzijds zijn er de aanplakborden en buurtinfopanelen waar lokale instanties en 
kleine private organisaties de mogelijkheid krijgen hun boodschap en aankondiging openbaar te maken. 
De panelen en zuilen zijn hier de dragers van deze informatie en kunnen zowel door de overheid als private instanties worden geplaatst en beheerd. Door 
private instanties dient dit te gebeuren na aanbesteding en toelating van het stadsbestuur. De objecten opgenomen in IPOD III zijn catalogusobjecten die een 
minimale aanpassing krijgen om binnen de Gentse familie te passen. IPOD III waakt ervoor om de informatiedragers te beperken tot strategische locaties 
en een veelheid aan borden te voorkomen. 
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INFORMATIEDRAGERS

10

plaatsing centraal in de ruimte
enkel plaatsen op pleinen, straten met een breed profiel
stations en knooppunten openbaar vervoer
goed zichtbare locaties
nabij publiekstrekkers, musea
minimaal 1m rond de zuil mogen zich geen obstakels bevinden ivm 
openen kast 
niet plaatsen voor een oversteekplaats (zicht op overstekende 
voetgangers)
nooit in linker oksel van een T-kruispunt, rechts kan wel

Het object reclamezuil is een catalogusproduct vanuit Clear Channel. 
Het is gewenst om dit object omwille van de visuele aanwezigheid niet 
meer toe te passen in het openbaar domein. 
Uitdovend beleid.

reclamezuil bestaand catalogusobject
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Toepassing
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Het object aanplakbord is een catalogusproduct vanuit Clear Channel. 
De Stad wordt in de toekomst eigenaar van deze objecten. Het is 
aangewezen om bij een nieuwe aanbesteding of aanpassing volgende 
criteria mee te nemen:
- vormgeving passend bij de andere Gentse objecten (zitbanken, 
vuilnisbakken)
- toepassen duurzame materialen vanuit Gentse materialenpalet
- toepassen stadskleuren 

plaatsen op goed zichtbare locaties
voorkeur voor onderhoud bevestigen op gevel i.p.v. met palen in grond
nabij publiekstrekkers, uitgaanscentra, ...
vooral in zones waar veel “wild” geplakt wordt
studentenbuurt UGent en campussen
paneel is gewoonlijk eenzijdig: plaatsen met de rug tegen een blinde 
gevel, haag, opslagplaats
plaatsing zo dat gebruikers van openbare ruimte niet gehinderd worden
niet plaatsen op “vrijstaande” locaties
niet plaatsen naar etalages, te dicht bij woningen

aanplakbord

toepassen van ondersteunende stadskleur
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Toepassing
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Kleur en uitvoering

Optioneel
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103. STADSPLANBORDEN

- aantal:
 - 64 stuks, waarvan de helft in de centrumzone  

- partners:
   - dienst toerisme / dienst mobiliteit / dienst feestelijkheden 

- waar te plaatsen:
 - voetgangersgebied 
 - centra deelgemeenten  

- invalswegen, verkeersknooppunten en poorten 
 - stations en knooppunten openbaar vervoer 
 - grote parkeergarages 
 - havengebied  
 - campussen, ziekenhuizen,… 

- minimaal 1m voor en achter het bord mogen zich geen obstakels 
bevinden: openen plankast

- waar niet te plaatsen:
- niet op moeilijk bereikbare locaties (voor voetgangers) 
- niet op gewestweg-locaties waar moeilijk kan worden geparkeerd 

Dienst Stedenbouw & RP                                     Beoordelingskader Straatmeubilair 8

stadsplanbord

voetgangersgebied
centra deelgemeenten
invalswegen, verkeersknooppunten en poorten,
stations en knooppunten openbaar vervoer
grote parkeergarages
havengebied
campussen, ziekenhuizen,...
minimaal 1m voor en achter het bord mogen zich geen obstakels bevinden 
ifv openen plankast
niet plaatsen op moeilijk bereikbare locaties (voor voetgangers)
niet plaatsen op gewestweg-locaties waar moeilijk kan worden geparkeerd
nooit voor een oversteekplaats (zicht op overstekende voetgangers)
nooit in linker “oksel” van een T-kruispunt, rechts kan wel
nooit boven parkings of ondergrondse ruimtes: draadverankering

toepassen van 

ondersteunende stadskleur
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OMSCHRIJVING Omschrijving

Toepassing

Het object aanplakbord is een catalogusproduct vanuit Clear Channel. 
De Stad wordt in de toekomst eigenaar van deze objecten. Het is 
aangewezen om bij een nieuwe aanbesteding of aanpassing volgende 
criteria mee te nemen:
- vormgeving passend bij de andere Gentse objecten (zitbanken, 
vuilnisbakken)
- toepassen duurzame materialen vanuit Gentse materialenpalet
- toepassen stadskleuren 
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voetgangersgebied
invalswegen, verkeersknooppunten en poorten,
stations en knooppunten openbaar vervoer
goed zichtbare locaties
nabij publiekstrekkers, musea, ...
minimaal 1m voor en achter het bord mogen zich geen obstakels bevinden 
ifv openen plankast
niet plaatsen op moeilijk bereikbare locaties (voor voetgangers)
niet plaatsen op gewestweg-locaties waar moeilijk kan worden geparkeerd
nooit voor een oversteekplaats (zicht op overstekende voetgangers)
nooit in linker “oksel” van een T-kruispunt, rechts kan wel
nooit boven parkings of ondergrondse ruimtes: draadverankering

reclamebord

toepassen van ondersteunende stadskleur
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OMSCHRIJVING Omschrijving

Toepassing

Het object aanplakbord is een catalogusproduct vanuit Clear Channel. 
De stad wordt in de toekomst eigenaar van deze objecten. Het is 
aangewezen om bij een nieuwe aanbesteding of aanpassing volgende 
criteria mee te nemen:
- vormgeving passend bij de andere Gentse objecten (zitbanken, 
vuilnisbakken)
- toepassen duurzame materialen vanuit Gentse materialenpalet
- toepassen stadskleuren 
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10
12. INFOKASTEN  BUURTCENTRA

- aantal:
 - 10-stuks Brugse Poort 

- wordt verhoogd met minstens 25 stuks voor andere buurtcentra 
- wordt verhoogd met nog eens 5 stuks voor parkeerbedrijf 

  - partners:
   - Gebiedsgerichte Werking/ Buurtwerking/ Parkeerbedrijf 

- taakverdeling en soorten zitbanken 
- Buurtwerking of Parkeerbedrijf beheren inhoud van de kasten

- waar te plaatsen:
   - nabij alle buurtcentra 
   - klemtoon: 19e eeuwse gordel 

- extra aandacht voor Brugse Poort (10 stuks, reeds geplaatst) en 
Rabotwijk (5 stuks, nog te plaatsen) 
- nabij speelzones, jeugd- of bejaardenhuizen, feestlokaal, buurtpark, 
school, koopcentrum, voetgangersknooppunt, … 
- zorgen voor “rugdekking”: indien mogelijk te plaatsen met de rug 
tegen een blinde gevel, een groenmassief of te combineren met andere 
ruimtelijke volumes 

- reiniging
   - buitenkant elke 2 maand 
   - binnenkant elke 6 maand (door Clear Channel: op 1 okt en 1 april) 
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infokast buurtcentra

nabij buurtcentra
nabij speelzones, jeugd- of bejaardenhuizen, 
feestlokaal, buurtpark, school, koopcentrum, 
voetgangersknooppunt, ...
zichtbaarheid enkel van 1 zijde, plaatsing met rug 
tegen blinde gevel, groenmassief, ...

toepassen van ondersteunende stadskleur
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OMSCHRIJVING Omschrijving

Toepassing

Het object aanplakbord is een catalogusproduct vanuit Clear Channel. 
De stad wordt in de toekomst eigenaar van deze objecten. Het is 
aangewezen om bij een nieuwe aanbesteding of aanpassing volgende 
criteria mee te nemen:
- vormgeving passend bij de andere Gentse objecten (zitbanken, 
vuilnisbakken)
- toepassen duurzame materialen vanuit Gentse materialenpalet
- toepassen stadskleuren 
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11. INFOPANEEL  PARKEN (= “SIGNALISATIEPLAAT”)

- aantal:
 - 30-tal infopanelen (meestal enkelzijdig) 

  - partners:
   - Groendienst (Sara Verbeeren) 

- taakverdeling
- Groendienst: levert inhoud (CD-ROM) en locatie aan 

- waar te plaatsen:
 - (hoofd)ingang Gentse parken 

- reiniging
   - maandelijks  

- deze panelen vergen in de praktijk relatief weinig onderhoud 
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hoofdingang Gentse parken

infopaneel park

toepassen van ondersteunende stadskleur
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Toepassing

Bevestiging

Het object aanplakbord is een catalogusproduct.
De Stad is eigenaar van deze objecten. Het is aangewezen deze 
objecten een minimale aanpassing te geven zodat ze binnen de 
vormgeving van de Gentse familie passen. Zo kan bijvoorbeeld de kleur 
aangepast worden naar de stadskleur.
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Gericht op (winkel)wandelaars en toeristen
Goed zichtbare plaatsen in de voetgangerszone
op looproutes vanaf stations, parkings, .... richting bezienswaardigheden 
en voorzieningen in de kernstad
Niet te dicht bij een gevel of obstakel
Liefst niet onder bomen
Opbouw van boven naar onder:
“ verticale top”: aanduiding van de site (vb. Citadelpark-site)
Kleine wegwijzer B: Kunstenkwartier (blauw) of Centrum (geel)
Kleine wegwijzer A: wegwijzers naar andere sites (kleur afh. van B)
Wegwijzer satellieten: de gewone wegwijzers naar bv. SMAK
Extra symbolen: toiletten, andersvaliden, jachthavens, stadslogo, ...
infopaneel op paal ifv locatie (vb. Gravensteen, Graslei,...)

Het object wegwijzer is een op maat gemaakt object besteld door de 
stadsdienst toerisme. Het object is helaas geen duurzaam object en 
wordt niet meer gemaakt/hersteld.  Uitdovend beleid.
Het is aangewezen om bij een nieuwe aanbesteding of aanpassing 
volgende criteria mee te nemen:
- terughoudende vormgeving 
- vormgeving passend bij de andere gentse objecten (zitbanken, 
vuilnisbakken)
- toepassen duurzame materialen vanuit Gentse materialenpallet
- toepassen stadskleuren

toepassen van ondersteunende stadskleur
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OMSCHRIJVING Omschrijving

Toepassing
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HALTE INFRASTRUCTUUR3.11

De Stad Gent heeft de laatste jaren actief maatregelen genomen om de auto te weren uit de binnenstad en in te zetten op alternatieve vervoermiddelen zoals 
het openbaar vervoer en de fiets. De halte-infrastructuur bepaalt het comfort en de uitstraling van het openbaarvervoersyteem binnen een stad. Daarom is 
het belangrijk om in te zetten op kwalitatieve infrastructuur. Nog voor de start van IPOD III is de aanbesteding van de nieuwe halte-infrastructuur, zoals de 
bushokjes van Delijn uitgeschreven. IPOD is op deze objecten hierdoor helaas nog niet van toepassing geweest. De aanbevelingen en omschrijving die in dit 
hoofdstuk zijn uitgewerkt moeten meegenomen worden in eventuele toekomstige aanbestedingen. 
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toepassen van ondersteunende stadskleur

stadskleur

toepassing hout zoals 
banken

referentie schuilhuisje in stadskleur 

T
Y

P
E

 0
1 

S
C

H
U

IL
H

U
IS

JE
S

 O
V

Omschrijving

De toekomstige halte infrastructuur moet qua vormgeving aan 
leunen bij de andere voorgestelde objecten (bank, vuilnisbakken, 
fietsinfrastructuur). Kwaliteit, esthetische aantrekkelijkheid en 
duurzaamheid zijn belangrijke aspecten. Hiernaast is een goed comfort 
voor de reiziger van belang.
Voor de reeds aanbestede objecten is het aangewezen om toch een 
minimale afstemming te realiseren. Deze afstemming zou het toepassen 
van het correcte kleurgebruik kunnen zijn. 

De toegepaste materialen moeten uit het Gents materialenpalet komen 
en de Gentse hoofd-en steunkleuren moeten worden toegepast. 

Kleur en uitvoering

OMSCHRIJVING

PLAATSINGSRICHTLIJNEN
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toepassen van ondersteunende stadskleur

Optioneel
toepassen van ondersteunende stadskleuronderzijde paal in 

ondersteunende 

stadskleur

bovenzijde paal in 

gele signaalkleur 

De Lijn 

De haltepaal is bevestigd op het schuilhuisje en 

voorkomt hiermee een wildgroei aan palen

Het koppelstuk behoud de gele signaalkleur van De Lijn

zijkant bovenaan kast gele kleur De Lijn

referentie haltepaal bevestigt op schuilhuisje

voorkeur voor plaatsing haltepaal bevestigd op schuilhuisje
indien dit niet mogelijk is dan haltepaal plaatsen op een zichtbare locatie 
op een aparte paal
positie RTI-borden en haltepalen mogen het gebruik van de openbare 
ruimte niet hinderen
RTI-borden en schuilhuisjes op 1 lijn plaatsen
Er is een wettelijk parkeerverbod van 15 meter voor en na de gele paal
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OMSCHRIJVING Omschrijving

Toepassing

Bevestiging

De haltepalen zijn objecten die uit het standaardgamma van de 
vervoersmaatschappijen komen. Deze objecten krijgen een aanpassing 
zodat ze binnen de familie van het Gentse meubilair passen. De 
aanpassing bestaat erin de palen van de Gentse stadskleuren in 
combinatie met de signaalkleuren voor accenten en herkenbaarheid. 
Het is bij de uitwerking van de objecten nader te onderzoeken dat dit kan 
opgenomen worden in het standaardgamma. 

-

Toepassen stadskleur
Kleur en uitvoering

PLAATSINGSRICHTLIJNEN
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locatiespecifiek ontwerp Korenmarkt locatiespecifiek ontwerp Zuid

locatiespecifiek ontwerp Korenmarkt
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Omschrijving

Binnen de Stad Gent is vandaag de vrijheid gegeven om op bijzondere 
plaatsen zoals Korenmarkt, Zuid- en Sint-Pietersstation locatiespecifieke 
halteplaatsen toe te passen. Hierdoor ontstaat een wildgroei van 
verschillende haltes en een onduidelijkheid voor de openbaar 
vervoersreiziger. In de toekomst mogen enkel locatiespecifieke ontwerpen 
voor halteplaatsen toegepast worden daar waar er een intensief 
openbaarsvervoer knooppunt is vb. Zuid -en Sint-Pietersstation. De 
andere halteplaatsen moeten duidelijk familie zijn van elkaar door het 
toepassen van het Gentse materialenpalet en de Gentse kleuren. 

OMSCHRIJVING
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NUTSCABINES3.12

De laatste decennia zijn er veel extra nutscabines in het openbaar domein bij gekomen. Hoewel de functies van de nutscabines verschillend zijn (aansturen 
verkeerslichten, telefonie-internet, verlichting, ...) zijn het allemaal louter functionele objecten. Objecten die liever niet gewenst zijn in het openbaar domein 
maar essentieel zijn voor de werking ervan.  De hoofdregel voor de inpassing is dan ook zo onopvallend mogelijk en zo weinig mogelijk hinder. Bij voorkeur 
worden de nutscabines ondergronds geplaatst of ingewerkt in de architectuur. 
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kast type afhankelijk van functie  
al de kasten hebben als basiskleur de ondersteunende stadskleur 
tenzij ze weggewerkt worden (vb. in gevel) dan wordt de kleur afgestemd 
op de omgeving
      

al de kasten hebben als basiskleur de ondersteunende stadskleur 
tenzij ze weggewerkt worden (vb. in gevel) dan wordt de kleur afgestemd 
op de omgeving

voorkeursoplossing 
de nutscabine wordt indien 
mogelijk weggewerkt in de 
architectuur - ondergronds

ingepast in groenzone als accentuering van het 
straatbeeld

De inpassing die de voorkeur heeft is de kast weggewerkt in zijn 
omgeving. Dit kan ondergronds zijn of weggewerkt in een verticaal vlak 
(o.a. gevel of aanplakbord)
De kasten dienen steeds zo onopvallend mogelijk in de openbare ruimte 
geplaatst te worden vb. uit zichtlijnen of in groenzones
Kasten mogen het gebruik van de openbare ruimte niet hinderen 
(plaatsing uit looplijnen)
Indien de kast niet weggewerkt kan worden kan er voor gekozen worden 
om de kast een accent te geven dmv historische afbeelding, tekst, kunst 
toe te voegen of de identiteit van de plek te versterken. Hierdoor kan 
ze een extra beleving aan het openbaar domein geven. Dit geldt voor 
al de nutscabines: elektriciteit voor markten en feesten, elektriciteit en 
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Toepassing

Omschrijving

Kleur en uitvoering

OMSCHRIJVING

PLAATSINGSRICHTLIJNEN
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WATER/BOOT INFRASTRUCTUUR3.13

De vele watergangen doorheen Gent vormen een belangrijk aandeel van de identiteit. Water in de stad brengt lucht en leefkwaliteit. Het is belangrijk om deze 
identiteit te versterken. Vandaag worden watergerelateerde objecten vooral vanuit functionaliteit vormgegeven. Echter door de watergerelateerde objecten 
locatiespecifiek en typisch Gents te maken kan het de identiteit van Gent als waterstad versterken. In IPOD III is hiervoor een eerste aanzet met twee objecten 
gedaan. De objecten aanmeerpaal en reddingsboei zijn hiervoor als voorbeeld genomen. De historische objecten, die zeer verfijnd zijn ontworpen, hebben 
hiervoor als inspiratie gediend. Naast de getoonde voorbeelden kunnen bv. objecten zoals een aanmeerplek, kanorek, ... hiervoor ook gebruikt worden.
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De reddingsboei moet een signaalfunctie hebben. Hiervoor zijn er naast 
de basiskleur (stadskleur), rood-witte signaalkleuren aangebracht aan de 
voor-boven en zijkanten van de kast. 
Het materiaal van de kast is staal

Gekoppeld aan de watergangen van de Gentse binnenstad
opgehangen op een goed vanaf het water zichtbare locatie
voorkeur op hekwerk gekoppeld aan waterloop

bevestiging aan hekwerk waterloop

De reddingsboei wordt momenteel vormgegeven als een louter functioneel 
object dat vaak op een eigen losstaande paal naast de waterkant hangt. 
Het nieuwe object is geïnspireerd op de historische vormgeving van de 
kast waarbinnen de reddingsboei hing. Een ‘huisjesvormige’ kast waar het 
stadslogo en de naam van de watergang op vermeld wordt. De kast van 
de reddingsboei is ontworpen als een visueel aantrekkelijk object wat de 
identiteit ‘Gent als waterstad’ ondersteunt.

      

bestaand object reddingsboei historisch object reddingsboei als referentie 
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Omschrijving

Kleur en uitvoering

Toepassing

OMSCHRIJVING

Bevestiging

PLAATSINGSRICHTLIJNEN
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Kleur: stadskleur
Materiaal: gietijzer

gekoppeld aan de Gentse watergangen
grote aanmeerpaal wordt toegepast bij zwaar waterverkeer en woonboten
kleine aanmeerpalen worden toegepast voor recreatief gebruik
de aanmeerpalen worden in lijn met het hekwerk geplaatst

bevestiging met voetplaat op kade of verankerd met betonnenvoet in de 
kade

De nieuwe aanmeerpalen zijn geïnspireerd op de historische palen. 
Hierbij wordt dezelfde vormgeving aangehouden. Bovenaan wordt het 
stadslogo toegevoegd. De aanmeerpaal wordt hierdoor locatiespecifiek 
en ondersteunt Gent als waterstad. Het logo kan gemaakt worden vanuit 
dezelfde mal als de gietijzeren kop van de anti-parkeerpaaltjes. 
Er worden 2 formaten van aanmeerpalen voorzien. 
Het hekwerk wordt aangepast aan de positie van de aanmeerpalen (zie 
historisch ontwerp). 
      

bestaand object reddingsboei
vormgeving hekwerk reageert op de aanmeerpaal

Omschrijving

Kleur en uitvoering

Optioneel

Toepassing
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Bevestiging
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VERLICHTING3.14

Voor de openbare verlichting zijn reeds algemene voorschriften uitgewerkt in het Lichtplan van de Stad Gent. Het lichtplan is hierin leidend. Het is digitaal te 
raadplegen via de website www.gent.be/gentverlicht  

Aangezien de openbare verlichting dermate aanwezig is op het openbaar domein zijn in IPOD III enkele basisregels uit het lichtplan overgenomen. 
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Basisregels openbare verlichting (uit Lichtplan Stad Gent)
Intro
De openbare verlichting (bestaande uit monumentverlichting, sfeerverlichting 
en functionele straatverlichting) is ook dermate aanwezig op het openbare 
domein, dat enkele basisregels mee kunnen opgenomen worden in Ipod 
3. Voor de openbare verlichting (monumentverlichting, sfeerverlichting en 
functionele straatverlichting) zijn algemene voorschriften opgenomen in het 
Lichtplan van de Stad Gent. Het lichtplan is digitaal te raadplegen via de 
website www.gent.be/gentverlicht  

Drie soorten openbare verlichting
De openbare straatverlichting brandt van zonsondergang tot zonsopgang. 
Stad Gent heeft hierbij voorkeur voor  gevelarmaturen, gezien lichtpalen 
duurder zijn, gevoeliger voor schade, en mogelijks een te hinderend object 
voor het gebruik van de openbare ruimte. Lichtpalen worden meestal voorzien 
aan de kant van de weg, in de berm of op het trottoir. (Een variante is de 
pendelverlichting maar die heeft ook geen invloed op het gebruik van het 
openbaar domein).

• De monumentverlichting brandt van zonsondergang tot 24u, met 
uitzondering van de 3 torens van Gent, die de hele nacht doorbranden. De 
monumentverlichting bestaat uit grondlichtbakken, lichtprojectoren vanop 
afstand, of lichtarmaturen op de gevels geplaatst. De lichtprojectoren 
vanop afstand, en de gevelarmaturen hebben geen invloed op het gebruik 
van de openbare ruimte. De grondlichtbakken wel, aangezien deze in het 
trottoir of op een plein worden ingewerkt in het grondvlak. 

• De sfeerverlichting brandt eveneens van zonsondergang tot 24u. Dit 
zijn uplighters die ter hoogt evan de raamdorpels van de 1e verdieping 
worden geplaatst, en de gevel vertikaal en indirect uitlichten tot aan de 
kroonlijst. De gevelarmaturen hebben geen invloed op het gebruik van de 
openbare ruimte.  

Materialen en kleuren 
De volledige openbare verlichting wordt beheerd door Eandis, in opdracht van 
de Stad Gent. Ook Eandis streeft naar een standaardisatie van materialen 
(en kleuren), om onderhoud en defecten snel en accuraat op te kunnen 
lossen. Verlichtingspunten dienen ook synergrid 005 technisch gekeurd te 
zijn, waardoor standaardisatie nog meer in de hand wordt gewerkt. Eandis 
heeft een digitale webcatalogus met een overzicht van alle lichtarmaturen 
welke door hen gebruikt worden. 
Betreft kleurgebruik bestaan er bijvoorbeeld in het Lichtplan (pp 32) volgende 
standaardkleuren, RAL 7016, RAL 9002 en RAL 5004. De specifieke kleur 
wordt bepaald door positie en type van de lichtpaal.     

Algemeen
• Bij het ontwerp van de openbare ruimte dient telkens rekening gehouden 

te worden met de openbare verlichting, met name de te voorziene 
monumentverlichting (37.1), sfeerverlichting (37.2) en openbare 
straatverlichting (37.3 en 37.4).

• Zo moeten studiebureaus telkens de bestaande toestand van aanwezige 
lichtpunten mee integreren in hun opmetingsplan, opdat hiermee rekening 
kan gehouden tijdens het ontwerpproces.

• Daarom dient de Lichtcel in conceptfase en ontwerpfase van de publieke 
ruimte mee betrokken te worden. Vooral de plaatsing van bomen in de 
openbare ruimte heeft vele gevolgen voor de te voorziene openbare 
verlichting. In die zin dienen beide op hetzelfde moment geconcipieerd te 
worden tijdens ontwerpfase.  

• Gezien de openbare ruimte vandalismegevoelig is, zal men voor de 
openbare verlichting enkel werken met lichtpunten nabij of in de grond, of 
met lichtpalen met een minimale hoogte van 5m. Lichtbronnen op halve 
hoogte (+/- 1m(50)) worden om reden van vandalisme dus niet gebruikt in 
de openbare ruimte. Ook bevestiging van verlichting ingewerkt in railings 
of zitbanken wordt om reden van vandalismegevoeligheid afgeraden.

37. 2 Monumentverlichting - Grondlichtbakken
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• Rechthoekig of rond, maximale afmetingen +/-60x60cm.
• enkel te voorzien op pleinen met voldoende afstand tot gevels/standbeeld, 

gebruiker openbare ruimte heeft op die manier de mogelijkheid om te 
passeren zonder over grondlichtbak te moeten lopen (verblinding)

• Niet te voorzien in trottoir van straten, waarbij voetgangers gedwongen 
worden om over de grondlichtbakken te lopen, waardoor problemen met 
verblinding ontstaan. In dat geval zal niet meer geopteerd worden voor 
grondlichtbakken, maar zal gekozen worden op met up/downlighters 
tegen gevel te werken, of met lichtprojectoren vanop afstand.

• De beglaasde bovenplaat mag bij het gebruik van de openbare ruimte 
nooit afgedekt worden, omdat het lichteffect dan wordt verstoord, plus 
schaduwvorming op gevelvlakken. Grondlichtbakken kunnen dus niet 
voorzien worden op pleinen waar terrassen worden uitgestald (handelaars/
restaurants). 

• Uitzonderlijk kan voor evenementen op pleinen tijdelijk de glazen 
afdekplaat tijdelijk vervangen worden door een metalen afdekplaat. 
Dit moet dan wel voldoende op voorhand door de organisator van het 
evenement aangevraagd worden, waarbij kosten van Eandis voor 
rekening zijn van de initiatiefnemer.

• Bij positie en afstelling zullen alle maatregelen genomen worden om 
eventuele lichthinder te voorkomen, door een gezandstraalde glazen 
afdekplaat te voorzien. NB Lichtprojectoren dienen bij 1e afstelling ook 
telkens gemarkeerd te worden, opdat na eventuele onderhouds- of 
herstellingswerken deze eenzelfde positie en inclinatiehoek kunnen 
behouden.

• Indien ontwerp en gebruik van openbare ruimte toelaat om 
grondlichtbaken te implementeren, zullen deze (indien mogelijk) telkens 
zo dicht mogelijk tegen de betreffende gevel worden geplaatst. Hoogte 
kroonlijst en tussenafstanden grondlichtbakken bepalen orthogonale 
afstand tussen een grondlichtbak en de gevel. De exacte positie zal door 
een lichtontwerper bepaald worden. In het algemeen bevinden zich deze 
telkens tussen de 3 en 6m van de gevel.    

• Ter info, als de posities van de grondlichtbakken zijn bepaald, dienen 

op deze plaatsen wachtbuizen te vertrekken/toe te komen, opdat Eandis 
na de straataanlegwerken de nodige voedings- en sturingskabels kan 
trekken, en vervolgens de grondprojectoren kan plaatsen en aansluiten/
afstellen. De wachtbuizen dienen voldoende stevig te zijn opdat deze 
niet worden platgedrukt, en aan begin/einde te worden afgesloten opdat 
geen beton of andere resten de buizen kunnen verstoppen. Bij voorkeur 
worden de wachtbuizen door Eandis zelf geplaatst.   

• Op de posities van de grondbakken dient telkens een werkput van 
minimaal 120cm diepte, en 60x60 cm LxB vrijgemaakt te kunnen worden, 
opdat Eandis voldoende diepte heeft om de grondlichtbakken in te werken.

      
37. 3 Sfeerverlichting - Gevelup/downlighters
Afhankelijk van het gewenste doel en de daartoe beschikbare middelen zal bij 
het lichtontwerp gekozen worden om met gevelup/downlighters te werken. Dit 
zijn lichtprojectoren die ter hoogte van de raamdorpels van de 1e verdieping 
tegen de gevels worden bevestigd, en welke vanop een korte afstand de 
gevel vertikaal indirect en summier uitlichten.

• Om een uniform nachtelijk verlicht straatbeeld te verkrijgen, worden 
up-/downlighters met een zelfde ritme tegen de gevels geplaatst, met 
tussenafstanden van 3 tot 4m. De breedte van de gevels, alsook de 
specifieke gevelarchitectuur zal bepalen waar up/downlighters juist 
worden ingeplant.

• Gezien de up-/downlighters rechtstreeks op de gevels worden bevestigd, 
hebben deze lichtbronnen geen invloed op het gebruik van de openbare 
ruimte, en moet hier dan ook niet verder rekening mee gehouden worden. 
Eandis dient hierbij de nodige sturings- en voedingskabels tegen de gevel 
in opbouw te plaatsen, met een aansluitkastje onderaan tegen gevel (op 
+/- 1m50 hoogte). De ondergrondse sturingskabel wordt hierbij telkens 
voorzien bij de plaatsing van  de nutsleidingen door Eandis. 

• Geveluplighters lichten de bovenbouw van de gevel uit, en worden 
met een inclinatiehoek van 5° t.o.v. de betreffende gevel geplaatst. 
Afhankelijk van vooruitstekende kroonlijst zal er minder lichtvervuiling 
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zijn. Geveluplighters dicht tegen gevelvlak vergroten schaduwvlakken op 
de aangelichte gevel, dus de gevelarchitectuur bepaalt mede waar er met 
uplighters kan gewerkt worden. 

• Downlighters hebben hetzelfde principe, en lichten het gelijkvloerse 
gedeelte van de voorgevel uit. Deze worden ook geplaatst t.h.v. 
raamdorpels 1e verdieping, echter naar beneden gericht, en met een 
bepaalde inclinatiehoek zodat gebruikers van de openbare ruimte er niet 
door verblind kunnen worden.   

37.4 Openbare straatverlichting - gevelarmaturen 
• In Gent wordt lichtarmaturen straatverlichting zo veel als mogelijk op 

gevel geplaatst.
• De breedte van de straat, alsook de benodigde lichtintensiteit en 

lichtspreiding bepalen de minimale hoogte van de gevelarmaturen.  
De hoogte van de geplaatste gevelarmaturen bepaalt dan weer de 
tussenafstanden tussen de verschillende geveltoestellen. Meestal wordt 
een hoogte van 5 of 6m  voorzien, met tussenafstanden van +/- 25 a 30m. 

• gevelarmaturen worden telkens zo dicht mogelijk bij de gevelscheiding 
tussen 2 gebouwen geplaatst, op voorwaarde dat door vooruitspringende 
geveluitbouwen of uitstekken geen storende schaduwvlakken ontstaan. 

• Indien straatgevels niet hoog genoeg blijken te zijn (<5m), dienen vertikale 
verlengstukken geplaatst te worden waarop lichtpunten te voorzien, of 
dient men over te gaan naar lichtpalen (37.4). Indien aangrenzende 
straatgevels zich niet op de rooilijn van de openbare weg bevinden, dient 
men eveneens met lichtpalen (37.4) te werken.

• Gezien de gevelarmaturen straatverlichting rechtstreeks op de gevels 
worden bevestigd, hebben deze lichtbronnen geen verdere invloed 
op het gebruik van de openbare ruimte. Eandis dient hierbij de nodige 
sturings- en voedingskabels tegen de gevel in opbouw te plaatsen, 
met een aansluitkastje onderaan tegen gevel (op +/- 1m50 hoogte). 
De ondergrondse sturingskabels worden hierbij telkens voorzien bij de 
plaatsing van  de nutsleidingen door Eandis. 

• Bij ontwerp van de openbare ruimte dienen posities van bomen en 

gevelarmaturen op hetzelfde moment geconcipieerd te worden. 
Bedoeling is dat gevelarmaturen telkens voor voldoende lichtspreiding en 
lichtintensiteit kunnen zorgen in de straat, en dat hierbij de bomen niet in 
de weg staan van de gevelarmaturen. 

• Indien bij straatheraanleg posities en ondergrondse sturingskabels 
van lichtpunten worden behouden,   dient men bij ontwerpkeuze 
van tussenafstanden en type bomen (grootte en vorm van de kruin) 
rekening te houden met de aanwezige gevelarmaturen. Indien bij 
straatheraanlegwerken bomen blijven staan, vormen deze een vast 
gegeven, en kan de straatverlichting (tussenafstanden en hoogte 
gevelarmaturen) hieraan eventueel worden aangepast.

37. 5 Openbare straatverlichting – lichtpalen

• In Gent wordt lichtarmaturen straatverlichting telkens zo veel mogelijk 
tegen aanpalende gevels geplaatst, opdat men geen lichtpalen hoeft te 
gebruiken. Argumentatie zie 1e alinea artikel 37.3 gevelarmaturen.

• Huidige situatie van aanpalende straatgevels t.h.v. de openbare ruimte 
bepaalt of er al dan niet met lichtpalen moet worden gewerkt. Bij 
voorontwerpfase kunnen deze randvoorwaarden nagekeken worden 
door de Lichtcel.

• Wanneer lichtpalen op de openbare ruimte dienen te worden geplaatst, 
dient deze samen met het groenconcept in het ontwerp geïmplementeerd 
te worden. Posities/type/hoogte/tussenafstanden bomen bepaalt mee de 
posities/tussenafstanden/hoogtes van de lichtpalen. Bovendien bepaalt 
het type boom de vorm van de kruin, waarbij deze zeker niet mag 
dichtgroeien rond de lichtbron.

• Lichtpalen hebben telkens een minimale hoogte van 5m. Afhankelijk van 
benodigde lichtintensiteit en lichtspreiding zal de tussenafstand tussen de 
verschillende lichtpalen idealiter minstens 12m zijn. Bij voorkeur op een 
ritme van 12, 24 of (maximaal) 36m van elkaar. Daarom dient bij inplanting 
van nieuwe bomen de minimale afstand tussen 2 bomen minimaal 12m 
te voorzien, waarbij de kruinen van de bomen niet kunnen dichtgroeien 
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rond de lichtbron.
• Indien bij een straataanleg de bestaande bomen worden behouden, dient 

men te kijken wat de beste posities zijn om de lichtpalen of gevellichtpunten, 
opdat de minimaal gevraagde lichtspreiding en uniformiteit kan bereikt 
worden. 

37. 6 Verlichting van fietspaden

• Wanneer fietspaden naast of aan de rijweg liggen dient de algemene 
functionele straatverlichting ook het fietspad voldoende lichtspreiding en 
uniformiteit te geven. In dat geval dient de verlichting van het fietspad 
samen met verlichting van de rijweg ontwerpen en uitgevoerd te worden.

• Afzonderlijk gelegen fietspaden, die aangeduid staan als primair te 
verlichten functionele fietspaden (zie mobiliteitsplan) dienen voldoende 
verlicht te worden, waarbij een homogeen verlicht oppervlak te voorzien. 
Er moet gekozen worden voor lage verlichtingsniveaus en laag contrast. 
Het gebruik van een lichtkleurige materialisatie van de paden (vb beton) 
en een gelijkmatige verlichting is hierbij van belang. De lichtpalen 
staan bij voorkeur op gelijkmatige tussenafstanden, in harmonie met 
het ontwerp van het pad, en geplaatst op de meest geschikte ligging in 
overeenstemming met de omgeving. Ontwerp zal uitwijzen wat al dan niet 
mogelijk is.

• LED verlichting is ideaal om afzonderlijke fietspaden te verlichten, wegens 
economische en ecologische redenen. Mogelijkheden om te dimmen 
(aan de hand van teledetectie) moeten hierbij verder onderzocht worden.

• Voor afzonderlijke fietspaden die niet als primaire fietspaden zijn 
aangeduid in het mobiliteitsplan, of voor fietspaden waar een verlicht 
alternatief kan aangeboden worden langsheen de openbare weg, is er 
geen noodzaak om dit fietspad te verlichten.  

37. 7 Parkverlichting 

• Parken zelf worden niet verlicht. Alleen wanneer er echter een primair 

fietspad doorheen het park loopt dient het fietspad verlicht te worden.  Zie 
hiervoor de 2e paragraaf onder punt 37.5. De fietspaden dienen voldoende 
egaal te worden uitgelicht (i.f.v. uniformiteit) met lichtpalen, opdat fietsers 
zich gemakkelijk en veilig op het fietspad kunnen voortbewegen. 

• Indien het gaat om een voetpad (geen fietspad) doorheen het park zal 
deze niet verlicht worden. Als het voetpad als doorsteek echter veel 
gebruikt wordt, en er geen alternatief is langsheen de openbare weg, 
kan optioneel en uitzonderlijk geopteerd worden om dit ook te verlichten. 
In dat geval wordt gekozen voor een indirecte verlichting met lichtpalen, 
opdat voetgangers voldoende zichtbaarheid hebben.    

37.8 Verkeerslichten (valt niet onder de Lichtcel) 
• Op een afstand van x-meter moet beplanting/obstakels verwijderd zijn 

v.h. verkeerslicht.
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