
op naar de stad van morgen

De Hertstraat en aangrenzende straten zijn aan vernieuwing toe. Dat zal niemand 
ontkennen. De Stad Gent boog zich over een nieuw ontwerp voor deze straten. 
Een ontwerp dat de stad voorbereidt op de uitdagingen van morgen.
 
Klimaatverandering is een van die uitdagingen. Weerrecords sneuvelen voortdurend. 
Periodes van extreme hitte en hevige regenbuien komen steeds vaker voor. Steden 
worden hard getroffen. De vele verhardingen in de stad zorgen voor een stedelijk 
hitte-eilandeffect. Hierdoor is het in de stad heel wat warmer dan erbuiten. 
En bij hevige regenbuien kunnen de riolen de grote toestroom aan regenwater 
nauwelijks slikken en ontstaat er wateroverlast. 

Hoog tijd dus om te zorgen voor minder beton en asfalt, meer waterdoorlatende 
materialen en intenser groen. Bij het ontwerpen van nieuwe straten en pleinen houdt 
de Stad Gent rekening met de klimaatuitdagingen. Zo ook bij het nieuwe ontwerp 
van de Hertstraat en omgeving. Het resultaat zijn mooie, aangename en groene 
straten, waar het plezant wonen en leven is.

ontdek de plannen voor  
de hertstraat en omgeving

parkeren

nieuwe parkeerstrook in de franklin rooseveltlaan
De Franklin Rooseveltlaan krijgt een nieuwe parkeerstrook voor 39 wagens. Deze 
parkeerplaatsen komen aan de rand van het park op de ongebruikte derde rijstrook 
tussen de uitgang van Parking Zuid en de bocht richting de Jules De Bruyckerdreef. 

parkeerplaatsen in de projectzone
In de projectzone zelf blijven 50 parkeerplaatsen behouden, verspreid over 
de Hertstraat, Buffelstraat en Alpacastraat. In de Cité de Hemptinne is parkeren 
niet langer mogelijk. 

Samen met de 39 nieuwe parkeerplaatsen in de Franklin Rooseveltlaan brengt dit het 
totaal op 89 parkeerplaatsen. Dit is vergelijkbaar met de huidige parkeermogelijkheden.

bewonersparkeren
Er komen plaatsen voor bewonersparkeren in de projectzone.

binnenloopmoment

woensdag 23 mei 2018
doorlopend tussen 19 en 21 uur
De Stad Gent en FARYS plannen een volledige heraanleg van de Hertstraat 
en omgeving. Na een ontwerpatelier in 2016 en een informatiemoment in 2017 
laten we u nu graag kennismaken met de ontwerpplannen. Dit doen we op 
een binnenloopmoment in het Geuzenhuis. 

U kunt vrij langskomen tussen 19 en 21 uur om de plannen te bekijken, uitleg 
te krijgen en vragen te stellen.

Kunt u niet komen, dan maakt deze brochure u alvast wegwijs. Neem ook eens 
een kijkje op www.stad.gent (zoekterm: project Hertstraat).

wanneer?
Woensdag 23 mei 2018
Doorlopend tussen 19 en 21 uur

waar?
Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis
Kantienberg 9 
9000 Gent

contact
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
09 266 79 00
tdwegen@stad.gent
Heeft u een vraag? Graag het volgende in de onderwerpregel vermelden: 
Ontwerpplan Hertstraat en omgeving

meer info
www.stad.gent/openbarewerken (zoekterm: project Hertstraat)
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alpacastraat
In de Alpacastraat blijft eenzijdig 
parkeren mogelijk. De andere zijde 
krijgt grote geveltuinen. Dit zorgt 
voor een groene toets in de straat. 
Het wordt rustig en aangenaam 
wonen in dit woonerf. Grote 
plantvakken op de straathoeken 
zorgen voor een poorteffect. 
Een spelprikkel op de hoek met 
de Hertstraat zet aan tot spelen.
De rijweg zelf is in beton.

Hertstraat en omgeving    
straten Worden WoonerF
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buffelstraat
Ook de Buffelstraat wordt een 
woonerf met een rijweg in beton. 
Deze straat is breder, waardoor 
tweezijdig parkeren 
er mogelijk blijft. In het midden 
van de Buffelstraat vindt u rust 
en ontspanning  met een zitbank 
en spelprikkel. Ook hier zijn 
voldoende fi etsstallingen voorzien.
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Hertstraat    
kant guldenspoorstraat
De Hertstraat krijgt een rijweg in 
beton. Aan de kant van de garages 
en gevels komt er een waterdoor-
latende strook in kasseien met 
grasvoegen. Aan de andere kant 
krijgen de woningen geveltuinen, 
waarvan de lengte en breedte 
variëren naar gelang van de gevel 
en de mogelijkheden in de straat. 
Eenzijdig parkeren blijft mogelijk in 
dit groene woonerf.
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Hertstraat    
kant muinkpark
Aan de kant van het Muinkpark 
krijgt de Hertstraat over de volledige 
lengte een wadi. Een wadi is hier 
een verlaagde groene berm, waar 
het regenwater de kans krijgt om 
traag in de bodem te dringen. 
De wadi brengt het park ook dichter 
naar de straat. Een asverschuiving 
in het midden tussen de Muinklaan 
en de François Benardstraat zorgt 
voor een snelheidsremmend effect 
en creëert ruimte om eenzijdig 
parkeren mogelijk te maken. 

Wat is een woonerf? 
Een woonerf is een autoluwe straat 
die zo is aangelegd dat doorgaand 
autoverkeer wordt afgeraden. Op 
een woonerf zijn er geen verhoogde 
voetpaden. Voetgangers, fi etsers 
en autobestuurders hebben er 
plaats van gevel tot gevel.

citÉ de Hemptinne
Een nieuwe groene oase in de stad: 
dat wordt Cité de Hemptinne. 
Er komen grote geveltuinen, mooie 
open grasvlaktes, een speelheuvel, 
bomen en slingergroen. 
Een comfortabel betonnen 
wandelpad loopt door  de kasseien 
(met grasvoegen) straten. 
Geen auto te bekennen, want 
de cité is grotendeels autovrij. 
Enkel vergunninghouders krijgen 
toegang.

Uw fi ets vindt een plekje in 
een van de vele fi etsstallingen, 
waarvan er een 2-tal overdekt zijn. 
Een afvalstraatje in de Hertstraat 
zorgt voor een propere buurt.


