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Inleiding
De maatschappij én de stad veranderen voortdurend.
Gent groeit en moet blijven inspelen op de noden van
de mensen: betaalbare woningen in een aangename
omgeving met voldoende groen, mogelijkheden om
zich te ontspannen, werkgelegenheid met een goede
bereikbaarheid en open ruimte voor landbouw en
natuurontwikkeling.
Dit vraagt een doordacht ruimtelijk beleid. Een beleid dat
vorm geeft aan de stad van de toekomst en dat permanent
afgetoetst wordt aan 3 uitgangspunten: duurzaamheid,
ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke draagkracht.
Niet alleen op korte maar ook op lange termijn.
Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030 beschrijft op
welke manier we willen wonen, werken, ontspannen,
ons verplaatsen en de stad klaarmaken voor de klimaatveranderingen. Het plan is ontwikkeld samen met
Gentenaars en Gentgebruikers. Er gebeurde een openbaar
onderzoek en de gemeenteraad keurde de definitieve
versie goed in mei 2018.
Deze brochure is een samenvatting van onze visie. Het
volledige document vindt u op www.ruimtevoor.gent.

ONZE 3 UITGANGSPUNTEN
Duurzaamheid

Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke draagkracht

We spelen in op de behoeften van de

We streven naar een kwaliteitsvol

We houden er rekening mee dat elke

huidige generatie, zonder de noden van

gebruik van de ruimte en dit op alle

plaats haar grenzen heeft aan wat ze

toekomstige generaties in gevaar te

vlakken: inrichting, beeld, esthetiek, het

aan menselijke activiteit kan verdragen.

brengen. We springen zuinig om met de

functionele, … We zijn er ons daarbij

Een druk winkelcentrum bijvoorbeeld

beschikbare ruimte. En we versterken

van bewust dat deze zaken subjectief,

kan een nabijgelegen woonbuurt

de stedelijke kernen zodat ze hun

cultureel bepaald en tijdsgebonden zijn.

fors belasten.

woon- en werkfunctie optimaal
kunnen vervullen.
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Waarom
een nieuwe
structuurvisie?
Gent kent een lange traditie van strategische ruimtelijke
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. De laatste jaren zijn

Ruimtepiloten wijzen ons de weg
naar mensgericht plannen

heel wat kernprojecten uit dit plan gerealiseerd:

Gedurende het participatieproces werden acht ideeën

planning. Sinds 2003 beschikt de stad over een

• het stadsontwikkelingsproject Ledeberg Leeft

van burgers geselecteerd, uitgewerkt en ineens getest

• de groenpool Gentbrugse Meersen

op haalbaarheid. De ervaringen van de bewoners en

• de voormalige industrie-site Arbed

gebruikers enerzijds en de technische expertise van

• het KoBra-project voor de centrumpleinen

stadsdiensten en externe bureaus anderzijds werden

• de nieuwe stadsbibliotheek De Krook

samengelegd. Deze werkwijze daagde hen uit om buiten

• Dok Noord op de site van de voormalige ACEC-fabrieken

hun gebruikelijke kaders te denken.

• verschillende parken
Dit leidde tot instrumenten die de kwaliteit van
Andere zijn in volle uitvoering:

het dagelijks ruimtegebruik actief verbeteren.

• de ontwikkeling van de Oude Dokken
• Sint-Pietersstation en omgeving

Enkele voorbeelden zijn:

• de nieuwe werklocatie Eiland Zwijnaarde

• De E17 onder de grond: zoeken naar alternatieven

• grote woonprojecten als Zeemanstuin in Sint-Amands-

om de leefbaarheid van de woonwijken rond

berg en Ecowijk Gantoise in Gentbrugge

het E17-viaduct te verbeteren
• Binnengebieden beschermen: ontwikkelen van

De Structuurvisie 2030 vervangt dit Gemeentelijk

een strategie voor een kwaliteitsvolle invulling

Ruimtelijk Structuurplan. Met de nieuwe structuurvisie

van binnengebieden

willen we inspelen op nieuwe tendensen, opportuniteiten

• Korteketenlandbouw zichtbaar maken in en

en uitdagingen. We hebben de bestaande én nieuwe

rond Gent (Ruimte voor Zooi)

vragen naar ruimte op elkaar afgestemd en innovatieve

• Het verdichten van de 20ste-eeuwse wijken

oplossingen gezocht.

(Parkstad Wondelgem)
• De vergroening van de Voskenslaan

Het nieuwe plan is minder gedetailleerd dan het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. We bieden in de
eerste plaats een set van afwegingskaders en werkwijzen
om in een veranderende toekomstige context verantwoorde
keuzes te maken.
Het plan heeft ook de uitdrukkelijke ambitie om niet alleen
een ruimtelijk, maar ook een mensgericht plan te zijn. We
besteden veel aandacht aan de leefwereld van de bewoners
en het dagelijkse gebruik van de ruimte. Daarom werd
de visie uitgebouwd in brede cocreatie met Gentenaars,
Gentgebruikers en experten. Gedragsverandering zal
ook later bij de uitvoering van projecten een belangrijk
aandachtspunt zijn.
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Welke
uitdagingen
komen op ons af?
De druk op de ruimte blijft toenemen. Dit is geen
louter stedelijk fenomeen, maar heeft te maken

LEEFKWALITEITSUITDAGING

met verschillende factoren, zoals bevolkingsgroei,

Een leefbare stad is een stad waar iedereen een plek

migratiestromen en toename van het aantal gezinnen.

heeft om te wonen en waar iedereen toegang heeft

Aan de grondslag daarvan liggen onomkeerbare

tot een veilige publieke ruimte, openbaar vervoer en

ontwikkelingen zoals de enorme groei van de mobiliteit,

voorzieningen als onderwijs, zorg, cultuur, sport en

de economische transformatie en de toegenomen

recreatie. Het is tegelijk een bereikbare stad met voldoende

welvaart. Ze hebben mensen meer dan ooit de

en gedifferentieerde werkgelegenheid.

mogelijkheid gegeven om elders te wonen en te werken.
Meer inwoners betekent meer behoefte aan woningen,
voorzieningen, werkplaatsen, publieke ruimte en groen.
Die druk op de ruimte zet de leefbaarheid van de stad
onder druk. Zo was in 2012 al 41 procent van de Gentse
oppervlakte afgedekt en zo goed als waterondoorlatend.
Willen we een leefbare en klimaatbestendige stad, dan
moeten we ervoor zorgen dat die verhardingsgraad niet
verder toeneemt. Tegelijk moeten we een antwoord
formuleren op de uitdagingen die op ons afkomen.

WE HEBBEN MEER
VOORZIENINGEN NODIG
VOOR JONG EN OUD EN GOED
GESPREIDE GROENE RUIMTE
Een leefbare stad biedt antwoorden op de klimaatverandering, het toenemende autoverkeer en de druk van
de stadsregio door bijvoorbeeld de onderwijsvoorzieningen.
Ze heeft een netwerk van ontmoetingsplaatsen die
bijdragen tot ruimtelijke en sociale cohesie.
Enkele cijfers:
• Er zijn meer dan 200 extra plaatsen nodig in de kinderopvang, meer dan 400 extra plaatsen in het basisonderwijs en 3.163 extra plaatsen in het secundair
onderwijs tegen 2030
• Er is ruimte nodig voor sporthallen, watersport, boks,
basket, tennis, voetbal, padel en judo
• Er is meer groen nodig in de buurt en meer bos in
de omgeving
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KLIMAATUITDAGING

DEMOGRAFISCHE UITDAGING

Een klimaatvriendelijke stad is zo georganiseerd dat

Een demografisch aangepaste stad biedt een antwoord op

mensen zich slechts over korte afstanden dienen te

de grote bevolkingstoename, zowel van de geregistreerde

verplaatsen. Door woningen op een duurzame manier

bevolking als van de studenten en ‘verborgen’ inwoners

te renoveren, is de behoefte aan energie en dus ook de

(mensen zonder papieren, dak- en thuislozen en bewoners

uitstoot van CO2 verminderd. Groen en water zorgen voor

van tweede verblijven). Ze speelt in op de verjonging,

verkoeling. Een open structuur vermindert het stedelijk

vergrijzing én verkleuring. En op de groei van het aantal

hitte-eilandeffect. Open ruimtes vangen water op bij zware

eenpersoonshuishoudens, grote gezinnen, nieuw-

regenval en houden water vast om periodes van droogte

samengestelde gezinnen, alleenstaanden die een huis

te overbruggen.

delen, huishoudens met een ouder die de helft van de tijd
voor de kinderen zorgt, intergenerationele huishoudens, …

WE HEBBEN BEHOEFTE
AAN DUURZAME EN
KLIMAATROBUUSTE
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Daarom zet ze in op een gedifferentieerd en betaalbaar
woon- en zorgaanbod.

WE MOETEN DE GROEI
EN VERANDERENDE
SAMENSTELLING VAN
DE BEVOLKING OPVANGEN

In een klimaatvriendelijke stad gaan we voor energiereductie. De resterende energiebehoefte vullen we in
via hernieuwbare energie. Dat doen we op verschillende
niveaus: van micro (woning/bedrijf) over meso (wijk)

Enkele cijfers:

tot macro (stad).

• De bevolking van Gent stijgt minstens tot

Enkele cijfers:

• Er zijn ongeveer 9.000 extra huishoudens in 2030

269.000 inwoners in 2030
• 50 % van de huizen in Gent zijn ouder dan 55 jaar

• Er zijn ongeveer 7.600 extra 60-plussers in 2030

• De CO2-uitstoot moet dalen met 40 % tegen 2030 en

• Er zijn ongeveer 870 extra assistentiewoningen nodig

met 80 tot 95 % tegen 2050

en 350 extra plaatsen in woonzorgcentra in 2025

• De energieprestatie van waardevolle gebouwen moet

• Er zijn nu meer dan 70.000 studenten en een stijgend

verbeteren tot 70 kWh/m² tegen 2050

aantal kotstudenten

• Door het stedelijk hitte-eilandeffect is het 3 tot

• 51 % van de private huurwoningen voldoet

8 graden warmer in de stad dan erbuiten

nu niet aan de minimale normen van de Vlaamse 		
Wooncode; slechts 1/3 van de sociale woningen is
van goede kwaliteit
• Er staan ongeveer 10.800 effectief bijkomende
woningen op de planning tegen 2030
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MOBILITEITSUITDAGING

ECONOMISCHE UITDAGING

Een mobiele stad zorgt voor een vlotte selectieve

Een groeiende woon- en werkstad zorgt voor bijkomende

doorstroming van het groeiende aantal inwoners,

gedifferentieerde en passende werkgelegenheid. Ze blijft

studenten en pendelaars. Ze speelt in op de onmiddellijke

de economie doordacht diversifiëren en vernieuwen door

verkeersdruk vanuit de stadsregio en zoekt creatieve

voldoende ruimte te creëren voor bestaande bedrijven

oplossingen voor het openbaarvervoernetwerk. Het

en voor bedrijven in groeisectoren. De vernieuwing wordt

fietsgebruik wordt gepromoot en ondersteund en de

daarbij strategisch verankerd in het weefsel van de stad

bereikbaarheid en toegankelijkheid voor voetgangers

door ondersteuning van innovatie, focus op (toekomstige)

gegarandeerd.

sterktes, een hechte samenwerking tussen overheid,
onderwijs, ondernemingen en externe gebruikers en

WE HEBBEN BEHOEFTE
AAN DUURZAME MOBILITEIT
IN EEN SELECTIEF
BEREIKBARE STAD

de positionering in een internationale context.

WE MOETEN
KUNNEN INSPELEN OP
DE VERANDERENDE
ECONOMIE

Gent heeft de voorbije decennia een pioniersrol vervuld
op het vlak van duurzame stedelijke mobiliteit. Hiervan
plukken we nu de eerste vruchten. De selectieve

Enkele cijfers:

bereikbaarheid van de stad(sregio) garanderen blijft

• Er is in Gent nood aan 30.000 bijkomende

onze grootste uitdaging.

arbeidsplaatsen in 2030
• Er is een gedifferentieerd aanbod nodig van maakindustrie, kantoren, kenniseconomie, creatieve

Enkele cijfers:

economie en handel

• In Gent zijn er elke dag meer dan

• Sinds 2014 zijn er jaarlijks 2.500 nieuwe starters

650.000 verplaatsingen

• Er is nog 168 hectare terrein beschikbaar voor

• Voor het eerst gebeuren meer dan 50 % van
de verplaatsingen in Gent te voet, met de fiets of

economische invulling: 129 ha in bedrijventerreinen,

het openbaar vervoer

 30 ha in wetenschaps- en kennisparken en 9 ha in zones

• Het gros van de verplaatsingen in Gent blijft onder

voor kantoren (cijfers 2016)

de 5 à 10 kilometer
• Het fietsgebruik is in 3 jaar tijd gegroeid van 22 %
naar 30 %

Burgers denken mee op een inspiratiedag
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Samen een stad maken
Ruimtelijke planning gebeurt het best voor en met alle
bewoners en gebruikers van de stad. De structuurvisie
Ruimte voor Gent is op die manier ontstaan, in cocreatie
met een ruime waaier aan doelgroepen. Scholen, bedrijven,
inwoners, … werkten mee aan een gedeelde visie voor
een kwaliteitsvol woon-, werk- en leefklimaat in Gent.
De uitdaging bestaat erin het ruimtelijk beleid flexibel
genoeg te maken, zonder dat het goede functioneren
van de stad als fysiek-ruimtelijk systeem op termijn in
het gedrang komt.
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Gewenste
ruimtelijke
structuur
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DE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DIE WE TEGEN 2030
WILLEN, BUNDELT ONZE STRATEGIEËN EN TOONT
DE SAMENHANG ERVAN.
Ondersteunende concepten

legende
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Hoe
groeien
we verstandig?
De Gentse ruimte is beperkt. We willen dus ‘verstandig’
groeien. Dat betekent dat we de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling opvangen binnen de actuele bestemmingen
voor wonen, werken, recreatie en voorzieningen.
Hoe gaan we dit doen? Maak kennis met onze
5 strategieën om op een duurzame en slimme
manier de uitdagingen aan te pakken.

WIJS VERDICHTEN EN VERLUCHTEN

Boerenhof Kwakkelstraat: verharde kern werd groene oase

We willen slim verdichten én verluchten. Dit betekent
meer doen met de beschikbare ruimte. Bijvoorbeeld op

Een van de grootste uitdagingen ligt in het slim verdichten

goed bereikbare plaatsen nieuwe woningen bouwen en

van de 20ste-eeuwse wijken van Gent. Dat kan bijvoorbeeld

op andere plaatsen juist voor meer open ruimte zorgen.

door villa-appartementen te realiseren, parkeren
(ondergronds) te bundelen, het openbaar vervoer te
optimaliseren en de openbare ruimte aantrekkelijk in te

Verdichten kan op verschillende manieren:

richten voor voetgangers en fietsers, met onder andere
meer groen en minder verharding.

1. Stapelen: hoger bouwen, ondergrondse ruimte
benutten of optoppen (aan bestaande gebouwen

Verdichten kan niet zonder ‘verluchten’. Dat doen we

verdiepingen toevoegen)

bijvoorbeeld door het openmaken van ‘binnengebieden’

2. Delen: gebouwen, parkeerruimtes, … laten gebruiken
voor verschillende doeleinden op verschillende

in de binnenstad en de 19de-eeuwse wijken. Dit zijn

tijdstippen

dichtgeslibde ruimtes tussen huizenblokken die nu vaak
ingenomen worden door beton of garageboxen.

3. Hergebruiken: bestaande terreinen en gebouwen
die niet meer gebruikt worden een nieuw leven geven
4. Tijdelijk gebruiken: ruimtes die tijdelijk niet gebruikt

We combineren dit met duurzame energiesystemen

worden, bijvoorbeeld omdat ze op ontwikkeling

zoals geothermie, lokale (bestaande) warmtenetten

wachten, in de tussentijd voor andere

of uitwisseling van energiestromen. Zo ontwikkelen

doeleinden gebruiken

we duurzame wijken, bedrijventerreinen en
overheidsgebouwen die tegelijk betaalbaar blijven.

5. Stedelijk verkavelen: (her)verkavelen van grotere
percelen in kleinere stukken, zodat de ruimte
efficiënter gebruikt wordt
6. Kleiner wonen: bewoners stimuleren om
een woning op maat te kiezen, aangepast aan
de gezinssamenstelling

Den Draad is een project met energiezuinige woningen
en publieke groene ruimte.
14

Verdichten op ruimtelijke knooppunten
Verdichten doen we bij voorkeur op ruimtelijke
knooppunten waar verschillende functies samenkomen:
wonen, werken, publieke ruimte, groen, water, fietsroutes,
openbaar vervoer, ... We spreken pas van een knooppunt
als het alle onderstaande kenmerken heeft:
• Het zijn ontmoetingsplekken die bijdragen
tot menselijk contact.
• Het zijn herkenningspunten die de leesbaarheid
van de stad verhogen.
• Het zijn plekken waar economische, recreatieve,
zorggerelateerde en onderwijsvoorzieningen
geclusterd zijn en op die manier bijdragen tot
de principes van nabijheid en levensbestendigheid
van de plek.
• Het zijn goed bereikbare plekken die de overgang
naar een duurzaam verplaatsingsgedrag ondersteunen.
Zo ontstaan dynamische plekken in de stad waar
verschillende activiteiten (werken, onderwijs, winkels, …)
mogelijk zijn en dit op fiets- en wandelafstand van
de woning.
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Knoopppunten kunnen een verschillende schaal
en dynamiek hebben

FUNCTIES SLIM VERWEVEN
Slim verdichten betekent meer dan extra woningen
realiseren. We creëren ook nabijheid en microcentraliteit:
wonen, werken en voorzieningen liggen dicht bij elkaar,
er is groen in de buurt en mensen kunnen zich veilig
verplaatsen met de fiets en het openbaar vervoer. Dit doen
we door functies te verweven.
Verweven kan op verschillende niveaus: op het niveau van
de wijk, het bouwblok en zelfs het gebouw. We willen vooral
meer tewerkstelling en maakbedrijvigheid verweven in
woongebieden. Werken dichter bij huis betekent minder
verplaatsingen en meer kansen voor winkels en horeca in
de buurt. Niet elke vorm van economie is hiervoor geschikt,
maar in principe wordt scheiden de uitzondering.
We streven daarbij ook naar stadsgerichte
korteketenlandbouw die bijdraagt tot een klimaatneutraal Gent. Door de functies te verweven creëren
we landbouwmogelijkheden zonder bijkomende grond
in te nemen.

Dok Noord, knooppunt van verweving
Op voormalige fabrieksgronden verrees een moderne
wijk aan het water met ongeveer 250 woningen, kantoren,
winkels, theater- en evenementenzalen en publieke ruimte.
Talrijke verwijzingen naar het industriële verleden van de
buurt geven de nieuwe wijk een uniek karakter.
Dok Noord is ook de start van het project Oude Dokken:
een gebied van meer dan 60 hectare van de Dampoort
tot de Muide. Dit wordt een nieuw stadsdeel.
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Dok Noord is een reconversie van de oude ACEC-fabrieken

DUURZAME MOBILITEIT STIMULEREN
We verweven meer economische functies in het woon-

We waarborgen wel de bereikbaarheid van de stad voor

gebied. Daardoor zijn er minder (auto)verplaatsingen

iedereen die de wagen om professionele of fysieke

nodig. Zo ontstaat dynamiek in de stad.

redenen nodig heeft. We ontwikkelen daarvoor een set
aan innovatieve duurzame vervoersmiddelen aangepast

Dat biedt kansen voor bicycle urbanism. Een netwerk

aan de Gentse context. Individueel gemotoriseerd verkeer

voor voetgangers en fietsers vormt de basis voor de

wordt daarbij steeds meer losgekoppeld van individueel

stadsontwikkeling. Zo richten voorzieningen zich naar

voertuigbezit. Door autodelen is minder parkeerruimte

dit structurerend fietsnetwerk en raken fietsroutes

nodig en kunnen we de vrijgekomen ruimte anders inzetten.

sterk verankerd in de ruimtelijke structuur van de stad.
Tegelijk streven we naar selectieve bereikbaarheid. Een
leefbare stad moet wel bereikbaar zijn, maar niet altijd,
overal of op gelijk welke manier. Daarbij gaan we uit van
het STOP-principe: prioritair zijn de stappers, dan de
trappers, vervolgens het openbaar vervoer en ten slotte
het privé-vervoer. Dit zet mensen aan om na te denken
over het gebruik van verkeersmiddelen in functie van
het moment, de behoefte en de aard van de verplaatsing.
Mensen gaan vervoersmiddelen combineren. Denken we
maar aan park & ride, park & bike en park & walk.

Kramersplein voor en na de mobiliteitsingrepen

We optimaliseren de stedelijke logistiek door middel
van een stadsdistributieplatform voor de bevoorrading
van de binnenstad. Hier zien we een belangrijke rol voor
ruimtelijke knopen waar water-, fiets- en (internationale)
autoverkeersnetwerken gelinkt zijn.
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Een veilige en comfortabele
fietsverbinding via groenklimaatas 3
De Gentbrugse Meersen (240 ha), het Arbedpark (3,5 ha)
en het Keizerpark (2 ha) zijn enkele projecten die door
een van de acht groenklimaatassen met elkaar verbonden
zijn. Hun ligging langs de Schelde en de Leie zorgt voor
een unieke landschappelijke beleving langs
de verbindende fietsas.
In de binnenstad wordt de groenklimaatas verdergezet
door het realiseren van groene ruimten en ontmoetingsplekken langs het water, als een soort kralensnoer.
Mooie voorbeelden hiervan zijn het Visserijpark en
de herinrichting van Portus Ganda en het Baudelopark.
Het knippen van de Baudelokaai en het verlagen van
de kades zorgen voor samenhang tussen het park en
het water, versterken de continuïteit van de groenklimaatas
en verhogen de veiligheid voor de fietsers.
Door fietsbruggen en fietsonderdoorgangen realiseren
we een veilige, aaneengesloten en aangename fietsroute
die de groene ruimten aan elkaar koppelt. Zo kreeg het
Keizerpark een voetgangers- en fietsersbrug die Ledeberg
en Gentbrugge met het stadscentrum verbindt. Het succes
ervan is zo groot dat verkeersmaatregelen en nieuwe
oplossingen nodig waren, zoals de omvorming van
de Visserij tot fietsstraat.
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Groenklimaatas 3 zorgt voor een unieke
19

landschappelijke beleving

GROEN EN WATER VOORZIEN
Op grootstedelijke schaal willen we dat iedereen
een natuurgebied heeft op fietsafstand. Dat zijn
de 5 groenpolen. Ze zijn allemaal groter dan 100 hectare
en samen moeten ze een minimale oppervlakte van 100
vierkante meter per inwoner bedragen:
• Parkbos Zwijnaarde
• Vinderhoutse Bossen
• Oud Vliegveld Oostakker
• Gentbrugse Meersen
• Bourgoyen-Malem-Blaarmeersen-Sneppemeersen
Acht groenklimaatassen verbinden de open ruimte
en vooral de 5 groenpolen met de (binnen)stad voor
de zachte weggebruiker. Sommige groenklimaatassen zijn
al zeer herkenbaar. Bijvoorbeeld groenklimaatas 5 richting
Parkbos. De oude spoorlijn is er omgevormd tot wandelen fietsas. Fietsbruggen over de E40 en de Ringvaart/R4
zorgen voor een continue verbinding. Ter hoogte van de
De Pintelaan moeten we de groenklimaatas nog versterken.
Ook groenklimaatas 3 richting Zeeschelde is grotendeels
gerealiseerd.
Op wijkniveau zijn er wijkparken. Tegen eind 2018 zullen
er in Gent 62 van dergelijke parken zijn. Ze zijn groter dan
1 hectare en bevinden zich op minder dan 400 meter van
elke woning.
Kleinere groene publieke ruimtes zorgen dan weer voor
leefbare straten en buurten. Dit noemen we woongroen.
Die stukjes groen hebben een oppervlakte kleiner dan een
hectare en bevinden zich op minder dan 150 meter van elke
woning. Een mooi voorbeeld is het Appelbrugparkje aan de
Jan Breydelstraat.
Waterlopen brengen groen tot in het centrum en zorgen
voor verkoeling, waardoor het hitte-eilandeffect vermindert.
We vergroenen de oevers en verbeteren de waterkwaliteit.
Waterlopen die overwelfd of gedempt werden, worden
in ere hersteld. Zo creëren we een blauw-groen netwerk
doorheen de stad.
We maken het water niet alleen zichtbaar maar ook
beleefbaar. Ruimte op en aan het water kan – zeker in
verstedelijkt gebied – verschillende functies naast elkaar
vervullen: vervoer en transport, recreatie, landschap
en beleving, natuur en groen, ecologie, wonen, … Door
verlaagde kades, paadjes en parkjes creëren we openheid,
en die openheid maakt de ruimte aantrekkelijk om in te
wonen, te werken en te verblijven.
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Droombeelden van water in de stad
Gent is al eeuwenlang een waterstad. Met onze ruimtelijke
visie willen we dit versterken. Onderstaande droombeelden
laten zien op welke manier we de dense binnenstad
klimaatrobuuster en aantrekkelijker kunnen maken door
historische waterlopen opnieuw zichtbaar te maken.

Droombeeld van de Ottogracht
Door de knip van de straat in het kader van het
Mobiliteitsplan is een eerste stap gezet. We kunnen
de straat verder vergroenen en ook het vroegere
waternetwerk herstellen.

Droombeeld van de Ottogracht

Droombeeld van de Blaisantvest
Ook hier was vroeger water (‘plezante vest’). Nu
functioneert de Blaisantvest nog als ontdubbeling
van de stadsring. Die functie willen we afbouwen. Op
termijn kunnen de Nieuwe Vaart en/of de Gasmeterlaan
omgebouwd worden tot stadsboulevard, waardoor we de
Blaisantvest downgraden en er heel wat ruimte vrijkomt
voor groen en water, voor samenzijn en activiteit.

Droombeeld van de Blaisantvest
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DE MENS CENTRAAL STELLEN
We vertrekken vanuit de leefwereld van de Gentenaars
en Gentgebruikers wanneer we de ruimte vormgeven.
We maken een stad voor iedereen, mét iedereen.
De ruimtelijke beleidsprocessen verlopen in samenspraak
met de gebruikers van die ruimte en met experts die ons
inzicht geven in maatschappelijke trends.
Dit noemen we cocreatie.
Zo stimuleren we ontmoetingen en sociale cohesie.
We zetten daarom meer in op het collectieve dan op
het individuele: we delen ruimtes om te wonen, te werken
en creatief te zijn (cohousing, coworking, cocreatie).
De groeiende groep van cohousingprojecten toont dat hier
toekomst in zit. Mensen behouden hun privacy, maar delen
voorzieningen als fietsenstallingen, wasplaats, … En ook in

In leefstraten experimenteren we met nieuwe

het vervoer gaan mensen meer en meer delen, denken we

vormen van inrichting, groen en mobiliteit

maar aan het succes van autodelen.
Tijdelijke invullingen geven plekken dan weer een nieuw
leven, tussen hun oude en nieuwe bestemming in. De

Leefstraten

laatste jaren zien we verschillende initiatieven in de stad:
• DOK aan de Oude Dokken

Het leefstraatproject is ontstaan in cocreatie tussen

• Leefstraten

burgers, het bedrijfsleven en de overheid. Het

• Pastory in Sint-Amandsberg, …

experimenteert met de tijdelijke autoluwe inrichting van
straten, waardoor er meer ruimte vrijkomt voor groen,

Dergelijke mensgerichte planning vraagt om specifieke

ontmoeting en samenzijn.

begeleiding. Die aanpak heeft aandacht voor de diversiteit
van de samenleving en mogelijke hefboomfuncties en biedt

Via het participatietraject wil de Stad Gent de sociale

ruimte voor onderhandeling.

cohesie in de Gentse wijken verbeteren en de dialoog en
solidariteit op straatniveau versterken.
Bewoners die een leefstraat organiseren, krijgen de
kans om zelf het heft in handen te nemen, engageren
zich voor het onderhoud van de leefstraat en nemen
verantwoordelijkheid voor de organisatie die ermee
samengaat.
De ervaringen met de leefstraten gebruiken we bij het
uitwerken van beleid rond straatinrichting, buurtparkeren,
straatmeubilair en mobiliteit.

De bewoners van het Rabot toonden dat volkstuintjes
belangrijk waren voor hen. De tuintjes kregen dan ook een
definitieve plek in het uiteindelijke project.
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Meer info
Alle info over Ruimte voor Gent vindt u
op www.ruimtevoor.gent
U kunt er het volledige document van de structuurvisie
lezen en de krachtlijnen bekijken in een filmpje.
U vindt er ook een overzicht van de ruimtepiloten
en alle ingediende ideeën.
Wilt u extra informatie?
Contacteer dan de Balie Bouwen
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
09 266 79 50
bouwen@stad.gent
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