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Deel 1

Het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds

ties die dankzij deze subsidiëring tot stand kwamen, vindt u 

meer informatie in de brochure ‘Vooruitgang maken. Gent 

en het Vlaams Stedenfonds’.

Een ander initiatief dat sinds 2001 loopt is de ‘Thuis in 

de Stad’-prijs waarmee gerealiseerde innovatieve projecten 

door de Vlaamse overheid bekroond worden.

In 2007 besliste de Vlaamse regering om met dertien 

centrumsteden een stadscontract voor de periode 2007-

2012 af te sluiten. Stadscontracten bundelen alle vormen 

van financiële en administratieve ondersteuning aan de 

steden van verschillende Vlaamse beleidsdomeinen en 

stemmen die op elkaar af. Belangrijk daarbij is dat de pro-

jecten inclusief zijn: ze integreren de gewenste effecten in 

één plan en zijn gericht op een meer klantgerichte dienst-

verlening van de stedelijke overheid en op interbestuurlijke 

samenwerking.

EEn kortE historiEk
In het verleden heeft de Vlaamse overheid met verschil-

lende initiatieven de steden gesteund om hun specifieke 

problemen aan te pakken. Het begon in 1982 met het besluit 

op de herwaarderingsgebieden. In de jaren daarop nam de 

Vlaamse overheid een aantal nieuwe initiatieven om de ste-

den te steunen en in 1996 leidde dat tot structurele hulp met 

het Sociaal Impulsfonds (SIF). Het SIF had een dubbel doel: 

de steden aantrekkelijker maken voor de mensen die er zich 

willen vestigen of die er wonen en de aanpak van de kans-

armoede. In december 2002 keurde de Vlaamse regering 

het decreet op het Vlaams Stedenfonds goed, waardoor het 

Sociaal Impulsfonds (SIF) werd opgeheven. Men wou daar-

mee niet zozeer breken met de doelstellingen van het SIF, 

wel verbreden, verdiepen en vernieuwen. Het Stedenfonds 

heeft drie doelstellingen: de leefbaarheid van de steden 

verbeteren, de dualisering van de maatschappij tegengaan 

en de kwaliteit van het bestuur vergroten. Over de realisa-
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In deze brochure wordt een vierde initiatief behandeld 

dat op 22 maart 2002 van start ging: het Vlaams Stads-

vernieuwingsfonds. Hiermee wil de Vlaamse overheid bij-

zondere stadsvernieuwingsprojecten steunen. Bijzondere 

projecten zijn geïntegreerde projecten die een ingrijpende 

en duurzame vernieuwing van de stedelijke ruimte koppelen 

aan initiatieven van samenlevingsopbouw. Doel is de kwali-

teit van de fysieke leefomgeving in een bepaald stadsdeel 

te verbeteren en innoverende projecten te realiseren. De 

projecten moeten een hefboomfunctie voor het stadsdeel 

hebben en zorgen voor een wezenlijke verhoging van de 

algemene leefkwaliteit. Om in aanmerking te komen voor 

subsidie moet het om een project van minimaal drie miljoen 

gaan. Daarnaast moet het project binnen een publiek-pri-

vate-samenwerking gerealiseerd worden waarbij minstens 

30% van de middelen uit de private hoek komt. Het Vlaams 

Stadsvernieuwingsfonds geeft maximaal vijf miljoen euro 

subsidie.

twEE subsidiEvormEn
Het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds werkt met een call-sys-

teem: na lancering van een oproep kunnen de dertien cen-

trumsteden, de provinciale steden en de Vlaamse Gemeen-

schapscommissie voor Brussel een subsidie aanvragen voor 

stadsvernieuwingsprojecten. Bij de eerste oproepen konden 

steden enkel investeringsdossiers indienen. Al snel bleek dat 

veel steden om diverse redenen niet altijd over de nodige 

kennis of menskracht beschikten om aan de hoge kwaliteit-

seisen die Vlaanderen stelde te kunnen voldoen. Daar waren 

voor de jury verschillende redenen voor: sommige van de 

ingediende projectvoorstellen waren veelbelovend maar 

nog te ‘onrijp’, bij andere moest er aan capaciteitsopbouw 

worden gedaan, en nog andere straalden simpelweg te wei-

nig ambitie uit. Om dit op te vangen adviseerde de jury de 

Vlaamse regering om een aantal projecten via conceptsub-

sidiëring toch een beperkte financiële steun te geven. Dank-

zij dit instrument kunnen steden deskundige begeleiding 

inhuren om zo bij een volgende oproep een volwaardig ‘bij-

zonder stadsvernieuwingsproject’ te kunnen indienen. Voor 

zo’n conceptsubsidiëring stelt Vlaanderen een bedrag van 

60.000 euro ter beschikking voor het inhuren van externe 

begeleiders en een ontwerpend bureau. Vanaf de vierde 

oproep in 2010 konden de steden bij hun aanvraag meteen 

duidelijk maken dat zij steun zochten voor de ontwikkeling 

van het plan (conceptsubsidie) of voor steun bij de uitvoe-

ring van het project (projectsubsidie).

Projectsubsidies worden gegeven aan stadsvernieu-

wingsprojecten die de stadskwalen aanpakken en de leef-

baarheid van de stad en de kwaliteit van de stedelijke ruimte 

verhogen. Ze moeten bovendien in samenspraak met de 

buurtbewoners en het lokale middenveld tot stand komen. 

Daarbij gaat veel aandacht naar de kindvriendelijke inrich-

ting van de publieke ruimte en naar ecologisch en duurzaam 

wonen. Bedoeling is immers om niet alleen verloederde 

stadsdelen weer gezond te maken en een nieuwe bestem-

ming te geven, maar ook om jonge gezinnen met kinderen 

aan te trekken en om een gezonde sociale mix te realiseren.

Oorspronkelijk lanceerde de bevoegde minister driejaar-

lijks een oproep; vanaf 2010 is er elk jaar een oproep. Jaar-

lijks is een budget van 12,5 miljoen euro beschikbaar.

bEoordEling van hEt projEct
De voorstellen van de steden worden voorgelegd aan een 

onafhankelijke en multidisciplinaire jury. Zij beoordelen het 

project en adviseren de Vlaamse regering over de subsidië-

ring op basis van een hele reeks kwalitatieve criteria. Wan-

neer een project op één van de criteria onvoldoende scoort, 

valt het automatisch uit de boot. Aan de andere kant moeten 

de projecten niet op alle criteria een tien op tien halen, maar 

hoe hoger de score voor alle criteria, hoe meer kans op sub-

sidiëring. Een kort overzicht van de criteria.

Totaalkarakter, multifunctionaliteit en synergie

Steden zijn een steeds veranderende mix van mensen, acti-

viteiten en belangen die elkaar ontmoeten in een gemeen-

schappelijke, altijd schaarse stedelijke ruimte. Deze mix is 

een bron van conflicten en terzelfder tijd een motor van 

synergie en stedelijke ontwikkeling. Dit vereist dat er perma-

nent wordt bijgestuurd en geïnvesteerd. De jury onderzoekt 
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of er voldoende werk wordt gemaakt van samenhang, er een 

gemeenschappelijke en gedragen visie is en of verschillende 

aspecten voldoende aan bod komen zoals wonen, winkelen, 

recreëren, werken, publieke voorzieningen en infrastruc-

turen, de inrichting van het publieke domein en de groene 

ruimtes. Dat betekent niet dat in een bepaald project alle 

componenten aanwezig moeten zijn. 

Wisselwerking tussen project, visie en beleid

Het project moet vertrekken vanuit een stevige analyse en 

diagnose, en ingebed zijn in het eigen steden- en een stads-

beleid. Het project is er een concretisering van en helpt het 

verrijken, stimuleren en bijsturen.

Vernieuwend karakter

Is het project meer dan wat een degelijke en courante zorg 

voor de stad veronderstelt? Draagt het bij tot het verbete-

ren van de stadsvernieuwingspraktijk in Vlaanderen? Doet 

het op verschillende vlakken een beroep op vernieuwende 

inzichten en praktijken?

Impact en hefboomfunctie

Heeft het project op verschillende vlakken een positieve 

impact op korte termijn en een structurele hefboomfunctie 

op middellange en lange termijn? Genereert het een duide-

lijke meerwaarde voor het stadsgedeelte?

Integrale duurzaamheid

Het project bespeelt terzelfder tijd meerdere registers van 

duurzaamheid en heeft oog voor hun onderlinge samen-

hang: het draagt bij tot ecologische duurzaamheid, tot intel-

ligente omgang met schaarse middelen, aan de uitbouw van 

een kwaliteitsvol patrimonium, tot evenwichtige

mobiliteit, aan duurzame samenlevingsopbouw, aan duur-

zame welvaartsontwikkeling en welvaartsverdeling. Het 

project investeert actief in het welzijn van de volgende 

generaties.

Kwaliteitsvolle ruimtelijke planning en 

stadsontwerp

De projecten moeten in de eerste plaats voor een grondige 

vernieuwing van de stedelijke ruimte zorgen. Maar er wordt 

meer verwacht: de ingrepen moeten nauw aansluiten bij de 

andere criteria van integrale duurzaamheid, hefboomwer-

king, participatie, etc. Dit moet leiden tot een kwalitatieve 

ruimtelijke planning en stadsontwerp. Ontwerpend onder-

zoek en visievorming spelen tijdens het hele proces een rol.
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Participatie en maatschappelijke betrokkenheid

Een project heeft niet alleen betrekking op de ruimte zelf, 

maar ook op participatie en maatschappelijke betrokken-

heid. Een stadsvernieuwingsproject kan een nieuw elan 

geven aan participatie. Het project moet tot stand komen 

uit het overleg tussen de stad, de buurtbewoners, de gebrui-

kers van het stadsdeel en de daar actieve maatschappelijke 

groepen. Zij worden allen ‘coproducenten’: partners die elk 

op hun eigen manier verantwoordelijkheid dragen voor het 

project, er aan meewerken en van de meerwaarden genie-

ten. Daarom moet er ook gezorgd worden dat zij de nodige 

kennis en inzichten over het project kunnen verwerven. 

De gebruikelijke methodes om te informeren, commu-

niceren en overleggen spreken niet alle betrokkenen aan 

en sommige groepen blijven gewoon afwezig. Een ander 

probleem is dat sommige dominante groepen zich de ste-

delijke ruimte toe-eigenen. Gevolg: sommige noden worden 

niet gedetecteerd. Een bijzonder stadsvernieuwingsproject 

moet dan ook een oefening in samenlevingsopbouw en 

inclusieve ontwikkeling zijn.

Samenwerking met publieke en private partners

In het stadsvernieuwingsproject is er een echte samenwer-

king van alle partners en realiseren alle partners meerwaar-

den. De deelnemers aan het project zijn er coauteur van 

en partner in de realisatie ervan. Dan kan op drie vlakken: 

participatie en samenlevingsopbouw (zie hiervoor), publiek-

publieke samenwerking en publiek-private samenwerking.

Met publiek-publieke samenwerking wordt de samen-

werking tussen verschillende sectoren en niveaus van het 

beleid en bestuur bedoeld. De samenwerking moet niet hië-

rarchisch zijn maar horizontaal. De partners zijn geen bewa-

kers van het eigen sectorale belang of de eigen autoriteit, ze 

worden als evenwaardige coproducenten beschouwd.

Met de publiek-private samenwerking tracht men private 

middelen en knowhow te mobiliseren voor een in wezen 

publiek project. Belangrijk daarbij is dat die inbreng door de 

publieke instantie adequaat gestuurd en gefaciliteerd wordt. 

Projectorganisatie, projectregie en inzet

De organisatie van het project is performant, de regie is 

competent en de sturing is krachtdadig. De projectorgani-

satie moet efficiënt kunnen inspelen op wisselende omstan-

digheden en diverse projectfasen. Het projectteam heeft 

voldoende bevoegdheden en een heldere taakverdeling, 

een krachtige projectomkadering, een transparante en 

soepele werkwijze, een gerichte projectondersteuning, een 

voldoende inbedding in het lokale bestuur en beleid en een 

degelijke communicatie. De stedelijke overheid engageert 

zich voor het project, speelt een sturende rol en is bereid 

om prioriteit, tijd, mensen en middelen te besteden aan het 

welslagen van het project. 

een realiseerbaar project

Het project is geen utopie, wel ambitieus én realiseerbaar. 

Er is een realistische fasering die aan een haalbare timing 

is gekoppeld. Elke fase is beperkt genoeg om beheersbaar 

te zijn en uitgebreid genoeg om een strategische en beslis-

sende stap te zijn. Er is een realistische inschatting van de 

tijd die nodig is voor vergunningen, financieringen en secto-

rale programma’s. Er is een realistische kostenraming: uit de 

lucht gegrepen ramingen brengen immers de timing en zelfs 

de hele haalbaarheid van het project in gevaar. 
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Gedurende het project zal er altijd wat veranderen: 

nieuwe partners komen, andere verlaten het project, er 

komen nieuwe behoeften, problemen en kansen dienen 

zich aan, financierings- en subsidiëringsvoorwaarden wij-

zigen, coalities wisselen… Om dat op te vangen zijn een 

goede opvolging en bijsturing nodig. Het project moet ste-

vig genoeg in de schoenen staan om verworvenheden vei-

lig te stellen en soepel genoeg zijn om creatief met nieuwe 

omstandigheden om te kunnen gaan.

procEdurE
De procedure begint bij de minister die bevoegd is voor ste-

denbeleid: die lanceert een oproep aan de steden om hun 

stadsvernieuwingsprojecten voor te stellen. De stad dient 

een dossier in met een conceptnota die moet bewijzen dat 

het project aan de voorwaarden voldoet. Op basis van het 

dossier en een mondelinge toelichting geeft de jury een 

advies aan de Vlaamse regering. Dat advies bestaat uit een 

beoordeling van het project, een voorstel van het subsidie-

bedrag voor investeringsprojecten of een voorstel voor een 

conceptsubsidiëring die aan een reeks aanbevelingen voor 

de realisatie van het project is gekoppeld. Na de beslissing 

van de Vlaamse regering wordt tussen Vlaanderen en de 

betrokken stad een overeenkomst afgesloten. 

Tijdens de uitvoering wordt het project op twee niveaus 

opgevolgd. Enerzijds blijft (een deel van) de jury een rol spe-

len als kwaliteitskamer. Zij volgt het project op en adviseert 

de steden over de verschillende aspecten van het project, 

bijvoorbeeld bij wijzigingen van het project. Anderzijds zijn 

er de accountmanagers die niet alleen een controlerende 

functie hebben, maar die ook – in de mate van het mogelijke 

– helpen bij het ruimen van obstakels die de realisatie van 

het project in het gedrang zouden kunnen brengen. De kwa-

liteitskamer en de accountmanagers zijn dus veel meer dan 

formele ‘controleurs’, ze zijn participanten in het project.

bEtaling van dE subsidiE
De projectsubsidie wordt in vier delen betaald. Bij de onder-

tekening van de overeenkomst wordt 30% betaald, een 

tweede schijf van 30 % volgt als uit de ingediende factu-

ren blijkt dat de stad 30% van haar aandeel betaald heeft. 

Voor de uitbetaling van een derde schijf van 30% moeten 

de steden het verloop van het project voor de jury verdedi-

gen en de nodige uitleg over de evoluties geven. Wanneer 

de jury hierover positief adviseert én als uit de ingediende 

facturen blijkt dat de stad 60 % van haar aandeel betaald 

heeft, wordt deze derde schijf gestort. De stad krijgt het 

saldo wanneer uit de ingediende facturen blijkt dat zij haar 

volledig aandeel heeft betaald.
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Deel 2:

Gent en het Vlaams 
Stadsvernieuwingsfonds 

dE stratEgiE van dE stad gEnt
Het Gentse stedenbeleid heeft een lange voorgeschiedenis. 

In de laatste decennia van de twintigste eeuw was men zich al 

te zeer bewust van de stadsvlucht naar de groenere en rus-

tigere periferie. Door de economische recessie van de jaren 

tachtig van vorige eeuw nam de welvaart af en de werkloos-

heid toe, vooral in de steden. Om aan beide funeste evoluties 

te ontsnappen waren een coherente visie en een concreet 

plan van aanpak nodig. Gent moest weer een aantrekkelijke 

woonstad worden en de kansarmoede moest worden aan-

gepakt. Het Gentse stadsbestuur nam daartoe in de jaren 

tachtig en negentig initiatieven om – in eerste instantie – de 

binnenstad aantrekkelijker te maken. Ook de negentiende-

eeuwse gordel en de meer perifere stadsdelen werden niet 

vergeten. Het bestuur bakende herwaarderingsgebieden 

af en realiseerde er meer betaalbare woningen, liet oude 

fabrieksgebouwen slopen en vervangen door buurtgroen en 

speelpleinen. Aan het begin van de 21ste eeuw besliste het 

Gentse bestuur om de middelen voor stadsvernieuwing niet 

meer gespreid over de hele stad in te zetten, maar te kiezen 

voor een geconcentreerde, gebiedsgerichte aanpak. Zij ging 

zich richten op die delen van de stad die er het ergst aan 

toe waren – en dat waren vooral wijken in de negentiende-

eeuwse gordel. Die waren in het verleden om commerciële 

redenen en zonder overheidssturing door industriëlen en 

speculanten volgebouwd met vaak kleine, slecht geconstru-

eerde huizen. De wijken kenmerkten zich door nauwe stra-

ten, een vaak warrig stratenpatroon, weinig groen of open 

ruimte: elke vierkante meter kon immers geld opbrengen. 

Aan die wijken was er de laatste honderd jaar weinig ver-

anderd. Veel woningen waren nog steeds belabberd: slechte 

constructie, onveilige gas- en elektriciteitsinstallaties, 

slechte warmte- en geluidsisolatie, enzovoort. Daardoor 

waren de huizen relatief goedkoop en voor mensen met een 

beperkt inkomen aantrekkelijk. Het gevolg was dat de wijken 

grote sociale veranderingen kenden: wie kon vertrok naar 

de groene rand, de ‘oude’ bewoners zagen migranten, poli-

tiek vluchtelingen en asielzoekers komen, maar ook jonge 

gezinnen die op zoek waren naar een betaalbare woonst. En 

dat leidde tot spanningen.

De Stad Gent besloot hier iets aan te doen. Niet met 

een radicale en grootschalige saneringsoperatie maar via 

geïntegreerde en strategische projecten. Daarbij had ze vier 

doelen voor ogen:

1. de inrichting en herwaardering van (bijkomende) 

publieke ruimte,

2. de verbetering van woningen,

3. de ruimtelijke inbedding van de ingrepen in het 

omliggende stedelijk weefsel,

4. de sociaal-economische integratie van de wijken en de 

bewoners.

Als eerste kwam de wijk de Brugse Poort aan bod, daarna 

volgde de wijken Rabot-Blaisantvest en nu werkt de Stad 

vooral aan de verbetering van de situatie in de deelgemeente 

Ledeberg. Daarnaast heeft de Stad Gent de komende jaren 

nog andere stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingspro-

jecten op stapel staan, zoals de omvorming van het stads-

deel ‘De Waalse Krook’ tot een plaats waar innovatieve en 
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kennisgerichte initiatieven gecentraliseerd worden, en de 

ontwikkeling van de Oude Dokken tot een compleet nieuw 

stadsdeel.

Dit alles kadert in de missie van de Stad Gent uit 2007: 

‘Gent, een scheppende stad, die door een doorgedreven 

bundeling van alle creatieve krachten een voortrekkersrol 

speelt bij de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en 

open samenleving’. In vijf hoofdstrategische doelstellingen 

werd vastgelegd waar de Stad tegen 2020 wou staan.

1. Kennis, innovatie en creativiteit: in 2020 is Gent 

internationaal erkend als centrum voor vernieuwing en 

experimenten en is Gent een voortrekker in de evolutie 

naar een lerende en creatieve samenleving.

2. Sociale duurzaamheid: we willen een stad waarin elke 

Gentenaar toegang heeft tot alles wat de samenleving 

te bieden heeft. Niemand mag worden uitgesloten. 

Iedereen moet gelijke toegang krijgen tot kwaliteitsvol 

leven, wonen, werken en onderwijs.

3. Economische duurzaamheid: Gent moet in 2020 een 

Europese centrumstad zijn met een dynamische, 

vernieuwende en erg verscheiden economie, met meer 

en betere jobs voor iedereen en met de zeehaven 

als Vlaamse poort op de wereld, gedreven door 

partnerschappen die mensen, middelen en ideeën 

samenbrengen.

4. Ecologische duurzaamheid: tegen 2020 biedt Gent haar 

inwoners een gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving, 

en helpt ze de inwoners om de milieuschade die 

ze veroorzaken zoveel mogelijk te vermijden of te 

compenseren.

5. Communicatie en inspraak: in 2020 is de inspraak in de 

besluitvormingsprocessen maximaal georganiseerd. 

Een belangrijke voorwaarde om dat te bereiken is een 

op maat gesneden en doelmatige communicatie.

Het stadsbestuur zette de hoofdstrategische doelstellingen 

om in een aantal strategische programma’s. Die zorgen voor 

een geïntegreerde uitwerking (en opvolging) van een the-

matische of een territoriale strategie die een beleidsdomein 

overstijgt en noodzakelijk is voor de realisatie van de missie. 

hEt vlaams 
stadsvErniEuwingsfonds
Om haar doelstellingen te verwezenlijken heeft de Stad Gent 

een beroep gedaan op Vlaamse, federale en Europese sub-

sidies. Ze tekende niet zomaar in op elke subsidiemogelijk-

heid: de inbreng van de hogere overheden moesten leiden 

tot de realisering van haar eigen doelstellingen. Zo ook bij 

het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds. 

Bij de eerste call van 2002 diende de Stad Gent twee pro-

jecten in: ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ en ‘De Nieuwe 

Voorhaven’. Beide werden positief beoordeeld door de jury: 

‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ kreeg 4,2 miljoen euro, ‘De 

Nieuwe Voorhaven’ echter was een reserveproject en kreeg 

daarom geen subsidies. 

Tussen 2004 en 2011 volgden nog vier calls. Bij de tweede 

van 2005 werd een conceptsubsidie voor ‘Bruggen naar 

Rabot’ van 50.000 euro goedgekeurd. Bij de derde van 

2007 diende de Stad Gent twee investeringsdossiers in: 

het project ‘Bruggen naar Rabot’ dat op basis van de con-

ceptstudie was herwerkt en het ‘Project Gent Sint-Pieters’.  

Hoewel de jury ‘Project Gent Sint-Pieters’ als uitzonderlijk 

beschouwde, adviseerde zij de Vlaamse regering om het niet 

te ondersteunen omdat er op dat moment (midden 2007) 
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voor te veel selectiecriteria nog onzekerheden waren. Het 

project ‘Bruggen naar Rabot’ daarentegen kreeg wel een 

positief advies. Toen de decretale voorwaarde van 30% 

private inbreng vervuld was, kreeg het project in 2009 een 

subsidie van 3 miljoen euro. 

In 2010 diende de Stad Gent naar aanleiding van de 

vierde oproep drie dossiers in: een investeringssubsidie 

voor de Oude Dokken zone Handelsdok Oost, en twee con-

ceptstudies, één voor de definitieve invulling van de voor-

malige betoncentrale aan de Oude Dokken en één voor de 

ontwikkeling van de site UCO Maisstraat. De Vlaamse rege-

ring besliste dat er een investeringssubsidie van 2.360.000 

euro werd uitgetrokken voor de ontwikkeling van de Oude 

Dokken zone Handelsdok Oost en 60.000 euro voor de con-

ceptstudie voor de site Uco Maisstraat.

Eind december 2010 werd de vijfde oproep gelanceerd 

en de Stad Gent heeft hiervoor het project ‘Ledeberg leeft’ 

ingediend. Het project werd goedgekeurd en de Stad kreeg 

3,7 miljoen subsidie. Daarnaast had de Stad een conceptsub-

sidie gevraagd voor onderzoek naar de optimale invulling 

van het Wintercircus – een deel van het project ‘De Waalse 

Krook’. De jury oordeelde echter dat de Stad Gent hierover 

meer dan voldoende expertise had en dat een conceptstudie 

geen inhoudelijke meerwaarde zou opleveren.

Begin 2012 zal de zesde oproep worden gelanceerd. In 

het voorjaar 2012 kan de Stad Gent haar projecten indienen, 

de jurering vindt dan vermoedelijk plaats in mei en/of juni 

2012. Een beslissing op regeringsniveau valt te verwachten 

in het najaar van 2012.

In de volgende pagina’s wordt ingegaan op de verschillende 

projecten die dankzij het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds 

mee konden worden gerealiseerd. Het is een schets van het 

project in zijn geheel waarbij aangeduid wordt voor welk 

deel het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds subsidies heeft 

verleend. 
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Zuurstof voor dE brugsE poort
Eind 1999 waren in het kader van de opmaak van het Ruim-

telijk Structuurplan Gent in opdracht van de Stad Gent vier 

stadsontwerpen gemaakt voor de herontwikkeling van ver-

schillende delen van de Gentse negentiende-eeuwse gordel. 

Gezien de keuze van de nieuwe bestuursploeg om gecon-

centreerd te werken, werd in 2000 de knoop doorgehakt en 

kwam de Brugse Poort het eerst aan bod. Voor de wijk had 

het ontwerpbureau Nero in samenwerking met Stramien 

een ambitieus ontwerp gemaakt, gekenmerkt door twee 

speerpunten. Ze voorzagen een centrale as die bestaande 

en nieuwe functies, pleintjes en doorsteken met elkaar zou 

verbinden – een ‘zachte ruggengraat’. Daarnaast werd in het 

stadsontwerp voorgesteld om een reeks van garageboxen 

en fabrieken af te breken én maximaal 600 woningen. In de 

plaats zouden er 950 nieuwe woningen komen, onder meer 

om jonge en meer kapitaalkrachtige gezinnen met kinde-

ren naar de buurt te krijgen. Er zou ademruimte in de wijk 

komen, vandaar de titel ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’. 

Het stadsbestuur vond dit plan te voortvarend: de nood-

zakelijke investeringen en het aantal onteigeningen waren 

enorm groot en de kans op sociale verdringing was te hoog. 

Daarom koos zij voor meer bescheiden ingrepen. Door op 

strategische plekken in te grijpen, de wijk beter te structu-

reren, de woonkwaliteit te verbeteren en buurtfuncties te 

koppelen kon de leefbaarheid worden verhoogd, zowel voor 

de huidige als de toekomstige bewoners. Deze ingrepen zou-

den zowel bewoners als andere partners stimuleren om in 

de wijk te investeren. Daardoor moesten bijvoorbeeld maar 

89 woningen worden gesloopt en kwamen er drie collec-

tieve sociale woonprojecten aan een buurtpark in de plaats. 

De ‘zachte ruggengraat’ werd behouden en werd de ‘Rode 

Loper’ gedoopt. 

In de jaren daarna werd een aantal panden verworven en 

afgebroken en kwamen er nieuwe pleinen en parken die het 

monotone straatbeeld doorbraken. Zo werden het Koker-

park, het Boerderijpark en het Pierkespark heraangelegd en 

het Acaciapark en het Luizengevecht volgden. Ondertussen 
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zijn de geplande sociale woonprojecten in constructie. Een 

nieuw wijkgezondheidscentrum werd gebouwd. De verkeer-

sluwe voetgangers- & fietsersas (de ‘Rode Loper’) kwam tot 

stand en koppelde de verschillende buurtfuncties. Het klop-

pende hart van de wijk werd het nieuwe Pierkespark. Daar 

staat nu de foyer van het theater ‘Bij de Vieze Gasten’ dat 

volgens de principes van de passiefbouw werd opgetrokken 

– vroeger was het theater enkel via een achterafstraatje en 

garageboxen te bereiken. Het naburige kringloopcentrum 

kreeg een facelift en werd uitgebreid met een nieuwbouw. 

De oude schoolgebouwen werden verbouwd tot een kof-

fie- en theehuis met een multifunctionele buurtzaal en een 

nieuw eethuisterras. In de buurt kwam eveneens een nieuw 

filiaal van de bibliotheek. 

Aan de rand van de wijk is het 6 ha. groot stadspark ‘De 

Groene Vallei’ aangelegd dat via een brugje over de Leie 

met de wijk verbonden wordt. Bij de uitwerking speelde de 

sociale veiligheid een belangrijke rol en werd grote aandacht 

besteed aan de recreatieve structuur.

Naast de aanpak van de publieke ruimte werd door de 

Stad Gent tegelijk stevig geïnvesteerd in de socio-culturele 

input in de wijk. Bewoners werden via evenementen, stuur- 

en klankbordgroepen bij alle fases van het stadsvernieu-

wingsproject betrokken. Buurtverenigingen, vzw’s en aller-

lei kleine initiatieven uit de Brugse Poort werden door de 

Stad actief ondersteund. Twee voorbeelden: de sterk uitge-

bouwde werking van de sociaal-artistieke vzw De Vieze Gas-

ten en het multiculturele koffie- en theehuis in het Pierkes-

park van de vzw Trafiek. Tot slot wordt ook aan de sociaal-

economische pijler gewerkt met onder meer taallessen voor 

handelaars en een gevelrenovatieproject.

Het gevolg van die ingrepen is dat de leefbaarheid in 

de wijk aanzienlijk verhoogd is, de wijk voor jonge gezin-

nen aantrekkelijker is en de sociale mix beter is. De bouw 

van nieuwe sociale woningen werkt de sociale verdringing 

tegen. De culturele input zorgde voor een grotere uitstra-

ling op stedelijk vlak. Maar het is helaas niet allemaal goed 

nieuws: door de recente komst van vele nieuwe EU-burgers 

staat de wijk weer onder druk. Veel bewoners van de Brugse 

Poort kampen met armoede en slechte huisvesting en ook 

de nood aan extra groen, speelruimte en parkeerplaats blijft 

actueel.

De totale investeringskost van de Stad Gent voor ‘Zuurstof 

voor de Brugse Poort’ bedroeg 17,3 miljoen euro. Dankzij de 

projectsubsidie van 4,2 miljoen euro van het Vlaams Stads-

vernieuwingsfonds werden de inrichting van het stadspark 

‘De Groene vallei’, de creatie van diverse wijkparken zoals 

het Pierkespark en de zachte ruggengraat ‘De Rode Loper’ 

gerealiseerd.
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bruggEn naar hEt rabot
‘Bruggen naar het Rabot’ is het tweede grote en geïnte-

greerde stadsvernieuwingsproject van de Stad Gent. Hier-

mee wil de Stad de wijken Rabot en Blaisant terug aanslui-

ting doen vinden met de stad. Ze wil de eigenheid van de 

wijk versterken en gebruik maken van de sterke kanten van 

de buurt: de ligging vlakbij het stadscentrum, het water, de 

belangrijke verkeersaders en de aanwezigheid van onge-

bruikte open ruimte en leegstaande industriële panden.

Grote delen van de wijken Rabot en Blaisantvest wor-

den ingenomen door verlaten industriële sites. Dat is ‘lege 

ruimte’ die in aanmerking komt voor herontwikkeling. 

Dat was niet alleen de Stad Gent opgevallen. Eén van de 

brownfields – het vroeger Rabotstation – was eigendom 

van de federale Regie der Gebouwen en die besloot daar 

het nieuwe gerechtsgebouw te bouwen met aansluitend 

een park. Er werd geargumenteerd dat deze inplanting een 

belangrijke impuls zou geven aan de buurt en de omliggende 

winkelstraten. Een tweede speler was de Vlaamse Vervoers-

maatschappij: die plant in 2015 ten noorden van de twee 

wijken aan de Wondelgemse Meersen een nieuwe tram- en 

busstelplaats. Om die te laten aansluiten bij haar stadsnet, 

bouwde zij een trambrug over de Nieuwe Vaart. De tram-

lijn liep verder langs de voormalige stadsgasfabriek en het 

park aan het gerechtsgebouw. Dit alles resulteerde in het 

stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar Rabot’. Naast de 

reeds genoemde spelers en de Stad Gent gingen ook private 

ontwikkelaars en socialehuisvestingsmaatschappijen hun 

steentje bijdragen.

De Stad vroeg in 2004 bij het Vlaams Stadsvernieuwings-

fonds subsidie voor de ontwikkeling van Rabot-Blaisantvest, 

maar omdat het toenmalige projectvoorstel volgens de jury 

onvoldoende gekaderd was in de ruimere omgeving, werd 

de subsidie door de Vlaamse regering geweigerd. De Stad 

kreeg wel een subsidie voor het uitvoeren van een concept-

studie om zo tot een meer geïntegreerde visie en een betere 

ruimtelijke inbedding in het omliggende stedelijke weefsel 

te komen. 

Het stedenbouwkundig bureau BUUR kreeg de opdracht 

voor een nieuw masterplan voor de wijk. Deze conceptstu-

die leidde tot ‘Bruggen naar Rabot+’ dat uit 18 deelprojecten 

bestaat en dat zowel structurele ingrepen als meer klein-

schaliger interventies bevat. 

Ondertussen zijn diverse deelprojecten afgewerkt of in 

uitvoering. Eind 2006 opende het ondergronds jeugdcen-

trum ‘Minus One’ haar deuren, in 2009 werd het Rabotpark 

afgewerkt, het kantoorgebouw ‘De Nieuwe Molens’ werd 

gerenoveerd tot 22 betaalbare appartementen, de nieuwe 

klaslokalen van de kleuter- en lagere school Mandala zijn 

geopend en het vroegere parochiecentrum werd omge-

vormd tot de ontmoetingszaal Toreken. Verder zijn er ver-

schillende tuinuitbreidingen gerealiseerd, is de Gaardeniers-

brug (de nieuwe fiets- en trambrug) over het Verbindings-

kanaal gerealiseerd en worden op de Trambrugsite sociale 

woningen en een kinderdagverblijf  gerealiseerd. In 2012 

start de bouw van een aantal appartementen, handelsruim-

tes en een ondergrondse parking. Om de recreatieve moge-

lijkheden te vergroten, werden verschillende deelprojecten 

bij de herinrichting van de openbare ruimte gerealiseerd, 

zoals een bespeelbaar kunstwerk in het Karel Rymhof.

Aan de Gasmeterlaan komen er na sanering van de 

ondergrond van de oude Gasfabriek 500 nieuwe woningen, 

waarvan 20% passiefwoningen. Eind 2011 heeft de Stad 



Werken aan veiligheid 13

Gent hierover een overeenkomst gesloten met een private 

ontwikkelaar. De gashouders blijven behouden en krijgen 

een culturele of creatieve functie.

Tot slot werden in de wijken nog een aantal strategische 

ingrepen voorzien. Zo kocht de Stad een met garageboxen 

volgebouwd stuk en voorziet daar een buurtparking, tuinuit-

breidingen en twee woonkavels. 

Geheel daarnaast was er ook werk aan de Rabottorens: 

een hoogbouw met sociale appartementen die aan renova-

tie toe waren. De ingreep bleef echter voor de socialehuis-

vestingsmaatschappij lang onbespreekbaar en pas in 2009 

werd de knoop doorgehakt: de drie torens zullen worden 

gesloopt en er komt een vervangende, lagere nieuwbouw. 

Ondertussen is de eerste woontoren zo goed als volledig 

ontruimd en wordt die in 2013 gesloopt.

In de wijk huist ook de hogeschool Kaho Sint-Lieven. Er 

werd een masterplan opgesteld voor de toekomst van de 

volledige campus, gekaderd binnen de verdere ontwikkeling 

van de wijk.

Voor de Rabotwijk is ook een socio-economisch actieplan 

opgemaakt dat onder andere leidde tot het gevelrenovatie-

project ‘The MakeOver’, het textielproject ‘Made by Oya’ en 

het eetcafé Toreke dat in juni 2012 de deuren opent.
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Ook kunst en cultuur worden ingezet als hefboom voor 

stadsontwikkeling. Verschillende partners zetten allerlei 

sociaal-artistieke projecten op die kunnen helpen bij de 

omgang met de veranderingen. Een spraakmakend voor-

beeld daarvan is ‘De Site’: na sloop van de voormalige Alca-

tel-site kwam een gigantische betonnen plaat van 12.000 m² 

vrij. In afwachting van de definitieve bestemming werd die 

ruimte tijdelijk gebruikt voor volkstuintjes, events zoals een 

openluchtcinema, een verkeerspark en een voetbalpleintje.  

Hiermee werd een potentiële bedreiging – een braakliggend 

terrein dat jarenlang voor overlast, sluikstorten en onveilig-

heidsgevoel kon zorgen – omgebogen tot een sterkte voor 

de hele wijk.

De totale kostprijs van het stadsvernieuwingsproject ‘Brug-

gen naar Rabot’ wordt geraamd op 34,1 miljoen euro waar-

van de Stad 10,3 miljoen euro voor haar rekening neemt. 

Naast de reguliere middelen is het aandeel van andere 

subsidies zoals die van het Vlaams Stedenfonds, het fede-

raal Grootstedenbeleid en het Europese Doelstelling 2-pro-

gramma substantieel. De bijdrage van het Vlaamse Stads-

vernieuwingsfonds bedraagt drie miljoen euro en die midde-

len worden onder meer gebruikt voor de verwerving van de 

panden die noodzakelijk waren voor de herinrichting van de 

Trambrugsite, de downgrading van de as Blaisantvest-Opge-

eistenlaan, het realiseren van de noodzakelijk economische 

impulsen in de wijk, de realisatie van een recreatieve struc-

tuur in de wijk en de ondersteuning van het intense commu-

nicatie- en participatietraject... 
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uco maisstraat
In 2009 kreeg de Stad Gent de gelegenheid om de verlaten 

UCO-site aan te kopen. De site van 11 hectare ligt ten noorden 

van het Rabot-stadsvernieuwingsproject, aan de overkant 

van de Verbindingsvaart. Haar grote troef is de centrale lig-

ging: ze is omgeven door de dichtbevolkte Bloemekenswijk 

en ligt in de nabijheid van een hele reeks ingrijpende projec-

ten zoals de geplande tram- en busstelplaats Wissenhage, 

het Forensisch Psychiatrisch Centrum, de te ontwikkelen 

FNO-site, de nieuwe brandweerkazerne, de open te leggen 

en te saneren kanaal De Lieve, de Wondelgemse Meersen die 

tot een bedrijvenzone worden herontwikkeld, het Bloeme-

kenspark, de Filature du Rabot en mogelijk de Vynckiersite.

Omdat de UCO-site tal van mogelijkheden biedt en 

omdat zij oplossingen mogelijk maakt voor heel wat knel-

punten bij de omliggende projecten en in de wijk, besliste 

de Stad Gent na het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie 

tot de aankoop. In het Ruimtelijk Structuurplan Gent waren 

op de site vooral economische activiteiten voorzien, maar 

de buurt had ook nood aan groen en aan ruimte voor wijki-

nitiatieven. Hoe die puzzel in elkaar gepast moest worden, 

was toen nog niet duidelijk. Daarom was een doorgedreven 

onderzoek op drie niveaus gewenst: dat van de gebouwen, 

dat van de site zelf en dat van het stadsdeel. Omdat er op 

korte termijn een duidelijke toekomstvisie moest komen 

over de volledige revitalisering van de zone Wiedauwkaai-

Wondelgemse Meersen vroeg de Stad Gent bij de vierde 

oproep van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds in 2010 een 

conceptsubsidie aan. 

Volgens het juryrapport getuigde het projectvoorstel 

van creatief denken en innoverend ontwerpen, waarbij de 

ontwikkeling van een draagvlak niet uit het oog werd ver-

loren. Alhoewel de ruime opzet van het project de concept-

subsidiëring oversteeg, meende de jury dat de dynamiek 

van zo’n conceptsubsidie het ambitieuze project op de rails 

zou kunnen helpen zetten. Daarom adviseerde de jury de 

Vlaamse regering positief over de conceptsubsidie.

Nadat die was toegewezen, bepaalde het College een 

aantal ‘harde randvoorwaarden’ zoals welke gebruikers op 

de site konden komen. Hierbij moest rekening gehouden 

worden met het aantal vierkante meters beschikbare bruik-

bare vloeroppervlakte per gebruiker. Een begeleidingsgroep 

– bestaande uit verschillende stadsdiensten en twee door 

Vlaanderen aangeduide experten – ging met deze gegevens 

aan de slag en stelde een projectdefinitie op. Na goedkeuring 
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van deze projectdefinitie door het Vlaams Regieteam (dat 

conceptsubsidies superviseert), werd een shortlist van aan 

te schrijven bureaus opgesteld en een bestek uitgeschreven. 

De opdracht werd gegund aan het studiebureau BRUT, dat 

een antwoord op volgende onderzoeksvragen moest geven.

1. Hoe kan de site omgevormd worden van een privaat, 

hermetisch blok naar een meer open stadsdeel dat met 

de omgeving in verbinding wordt gebracht?

2. Op de site zullen een reeks van sociale-

economiebedrijven en diensten een plek moeten vinden. 

De beschikbare oppervlakte is echter beperkt. Hoe zou 

dit opgelost kunnen worden? Eén van de gebouwen 

– het Balenmagazijn – heeft al specifieke functies 

toegewezen gekregen: keuken, refter, opleidings- en 

vergaderfactiliteiten. Daarnaast was al beslist dat 

het opleidings- en tewerkstellingscentrum van het 

OCMW naar de site zou komen en daarmee moest de 

conceptstudie ook rekening houden.

3. Ten noorden van de UCO-site liggen de sociale 

woningen aan de Jan Yoensstraat. Hoe kan het plan 

voorzien in een verweving hiervan met de naburige 

Bloemekenswijk, de UCO-site zelf en de beperkte open 

ruimte.

4. De Bloemekenswijk heeft nood aan nieuwe 

wijkvoorzieningen. Hoe worden die in het plan 

ingepast?

5. Op de site loopt het kanaal De Lieve. De Stad Gent heeft 

langs dit kanaal groenruimte voorzien die zorgt voor 

een groen-blauwe verbinding tussen de binnenstad, 

het Bloemekenspark en Wondelgem. Hoe zou dit 

geïntegreerd worden in het geheel?

6. De UCO-site is enkel bereikbaar via de Bloemekenswijk. 

Gezien de verwachte toename van het woon-

werkverkeer en de aan- en afvoer van goederen, is 

er een alternatief nodig. Wat is het voorstel van het 

studiebureau?

7. Direct daarmee verbonden is het parkeerprobleem. 

Men verwacht dat de bedrijven op de site 800 tot 

1.000 mensen zullen tewerkstellen. Op welke manier 

wil men het parkeerprobleem oplossen? En hoe zal de 

toegankelijkheid met de fiets of het openbaar vervoer 

gerealiseerd worden?

8. Op de site komt ook een containerpark van Ivago op de 

plaats waar een oude waterzuiveringsinstallatie staat. 

Hoe zou die geïntegreerd worden?

9. Er is op de site nog een tweede, nieuwere 

waterzuiveringsinstallatie. Wat kan daarmee gebeuren?
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10. Tot slot kenmerkt de site zich niet bepaald door 

architectonische schoonheid. Hoe dit om te vormen tot 

een aantrekkelijk geheel?

Het studiebureau werd bij haar werkzaamheden door de 

begeleidingsgroep bijgestaan. Bij het opstellen van de plan-

nen kwam men soms voor onverwachte problemen te staan. 

Zo kwam men tot de vaststelling dat de gebouwen op de site 

misschien niet voldoende solide waren voor de bedrijfsac-

tiviteiten die daar gepland werden. Bijkomend onderzoek 

drong zich dus op.

Geleidelijk kregen de plannen vorm, waarbij er lastige 

keuzes moesten worden gemaakt. Knelpunten werden sys-

tematisch genoteerd en aan het College voorgelegd. Zo 

kwam men tot de vaststelling dat de beschikbare ruimte 

te beperkt was om alle gegadigden een plaats op de site 

te geven. Daarom werd besloten om de dienst Feestelijk-

heden niet naar de site te verhuizen waardoor de overige 

partners meer ruimte ter beschikking kregen. Een ander 

voorbeeld was de minder strikte invulling van de ‘harde 

randvoorwaarde’ om over de hele site een groene strook 

van vijf meter langs beide oevers van De Lieve te voorzien. 

Uiteindelijk werd besloten om met drie verschillende zones 

te werken: een zone aan het Bloemekenspark met een maxi-

male breedte, een zone nabij de bedrijven van minimaal 6 

meter breed en een zone in de buurt van Jan Yoens met een 

breedte van 15 meter. Nog een heikel punt was de ontsluiting 

van de site: uiteindelijk werd voor een oostelijke ontsluiting 

gekozen omdat daardoor het verkeer de dichtbevolkte Bloe-

mekenswijk vermeed. Dat impliceerde wel dat er bijkomende 

aankopen noodzakelijk werden. 

De opmaak van de plannen werden zowel door de toe-

komstige gebruikers van de site als door de bewoners van 

de Bloemekenswijk actief opgevolgd. Zo pleitten zij voor 

meer groen en meer parkeerruimte en die wensen werden 

in het totaalplan verwerkt. 

Uiteindelijk leverde de conceptstudie een gefaseerd plan 

op voor de verdere ontwikkeling van de site, gekaderd in de 

ruime omgeving. 

De Stad Gent kreeg voor deze conceptstudie van het Vlaams 

Stadsvernieuwingsfonds 60.000 euro subsidie.
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oudE dokkEn
In de periode 2010-2025 willen de Stad Gent en het AG 

Stadsontwikkelingsbedrijf de omgeving van de drie oudste 

dokken van Gent – het Houtdok, Handelsdok en Achterdok – 

ombouwen tot een volledig nieuw stadsdeel aan het water. 

Het project is een uitgesproken voorbeeld van stedelijke 

reconversie van een oud maritiem-industrieel gebied met 

een sterke eigenheid naar een volwaardig gemengd stede-

lijk gebied.

De Oude Dokken liggen in het noorden van de stad tussen 

de Dampoort en de wijk Muide. Het is een overgangsgebied 

tussen de binnenstad, de haven en de wijk Sint-Amandsberg. 

Vandaag liggen de Oude Dokken er relatief verlaten bij en 

zijn ze moeilijk bereikbaar. Het water vormt een belangrijke 

fysieke barrière tussen het gebied en het centrum van de 

stad. Bovendien verloopt het verkeer in de buurt moeizaam. 

Met het stadsontwikkelingssproject wil de Stad Gent de 

omgeving van de Oude Dokken weer aantrekkelijk maken.

Gezien de omvang en het unieke karakter van het project 

werd in 2004 een Europese prijsvraag voor stadsontwerp 

georganiseerd. Het winnende project kwam van het Office 

for Metropolitan Architecture uit Rotterdam van de Neder-

landse architect Rem Koolhaas. Het ontwerp van OMA werd 

geprezen voor zijn heldere stedenbouwkundige ontwik-

kelingsstrategie. De uitgangspunten van het stadsontwerp 

zijn een dwarse geleding van bouwstroken, waardoor meer 

bewoners van water en groen kunnen genieten, de aanleg 

van voldoende en gevarieerde open plekken, parken en plei-

nen en de bouw van ‘bakens’ aan de Dampoort en het Hout-

dok die als poorten van het projectgebied zullen dienen. Het 

gebied is vooral voor wonen bestemd: er komen ongeveer 

1.500 nieuwe wooneenheden. Daarnaast is er ruimte voor-

zien voor kleinhandel, kantoren, publieke dienstverlening en 

recreatie, maar ook voor een lagere school, een crèche en 

een sporthal.

De realisatie van het hele project wordt op tien tot vijf-

tien jaar geschat en bestaat uit talrijke ingrepen. De eer-

ste sloopwerken werden in 2008 uitgevoerd. In 2010 is er 

begonnen met de bouw van de eerste van drie voetgan-

gers- en fietsersbruggen die het gebied moeten ontsluiten 

en met de renovatie van de kaaimuur aan de oostzijde van 

het Handelsdok.

In de eerste fase van het project wordt de middenzone 

Handelsdok Oost aangepakt. De gecombineerde private 

en publieke ontwikkeling bestaat uit zeven onderdelen. 

Naast de noodzakelijke infrastructuurwerken zoals kaai- en 

parkaanleg, de realisatie van de voetgangers- en fietsers-

bruggen, de inplanting van voorzieningen zoals een lagere 

school en een buitenschoolse opvang is er ook ruimte voor-

zien voor de private ontwikkeling van maximaal 50.500m² 

bestemd voor wonen in verschillende vormen: grondge-

bonden woonsten en appartementen, 20% sociale en 20% 

bescheiden woningen. De Stad Gent vroeg middelen voor de 

realisatie van drie van de zeven deelprojecten: de heraanleg 

van de kaaien aan het Handelsdok tot een kaaipromenade, 

de aanleg van het wijkpark Handelsdok en de tijdelijke her-

bestemming van de omgeving van de betoncentrale.

De heraanleg van de kaaien is een essentieel onderdeel 

van het project. Die kaaien zullen fungeren als een soort 

van ruggengraat door de Oude Dokken: ze rijgen het water, 

de parken en de gebouwen aaneen tot één grote groen-

blauwe ruimtelijke structuur. Langs de kades zal niet alleen 

gewoond of gewerkt worden, de kades zelf zullen ook een 

zachte en veilige verbinding vormen voor voetgangers, fiet-

sers en bewoners. Ze zullen ook zorgen voor een vlotte aan-

sluiting met de stationsbuurt rond de Dampoort.

Het openbaar groen wordt gevormd door een keten van 

parken en woongroen die langs beide zijden van de dokken 

dwars op de kaaipromenade liggen. Het wijkpark Handels-

dok is het grootste en meest centraal gelegen park. Door 

haar centrale ligging en optimale zichtbaarheid kan het een 

optimale generator voor de verdere ontwikkeling van het 

gebied worden. Mede daarom is gekozen voor een robuuste 

en herkenbare invulling die het wijkpark tot een unieke loca-
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tie maken. Grote delen van de voormalige betoncentrale 

worden behouden en krijgen een nieuwe functie. Het park 

krijgt in de toekomst dan ook een zeer prominente rol in het 

stadslandschap van Gent.

Tussen het vrijmaken van de terreinen en de effec-

tieve start van de ontwikkelingen ligt een lange periode. In 

afwachting van de werken doen de braakliggende terreinen 

dienst als tijdelijke socio-culturele zone, een vrijplaats voor 

artiesten en creatieve geesten, én een plek waar buurtbe-

woners en andere Gentenaars vanalles kunnen beleven. 

Op deze manier maken de bezoekers nader kennis met een 

gebied dat tot voor kort behoorlijk onbekend was. Bedoeling 

van deze tijdelijke invulling is niet alleen het sociale draag-

vlak voor het project te verstevigen, maar ook en vooral het 

stedelijk samenleven te bevorderen. Verenigingen en indi-

viduele bewoners worden aangezet om nieuwe netwerken 

te creëren die nieuwe initiatieven kunnen nemen. De jury 

van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds was erg te spreken 

over die aanpak. In de praktijk wordt dus niet gewacht op 

nieuwe gebouwen en parken, het gebied wordt onmiddellijk 

door de bewoners ‘ingenomen’.

Voor het beheer van de zone hebben de Gentse orga-

nisaties Ladda, Democrazy en cirQ zich verenigd in de vzw 

DOK. Zij staan in voor de ‘uitbating’ van het terrein. Dat 

wil zeggen dat ze niet alleen zelf organiseren, maar dat ze 

vooral ook andere organisaties, buurtbewoners of bedrijven 

de kans geven het project mee in te vullen. Zo bouwt DOK 

volop mee aan het sociale en culturele weefsel dat mee de 

basis vormt voor de toekomstige woonbuurt. Dat gebeurt 

onder meer door de organisatie van zondagsmarkten voor 

de buurt, filmvoorstellingen op het stadsstrand of tentoon-

stellingen in de voormalige betoncentrale.

De totale projectkost voor de realisatie van de middenzone 

Handelsdok Oost wordt geraamd op 135,2 miljoen euro. Het 

aandeel van de publieke partners bedraagt 47 miljoen euro, 

dat van de Stad is 12,1 miljoen euro en dat van het AG SOB 

19,1 miljoen euro. Voor de drie gesubsidieerde deelprojecten 

bedraagt het stadsaandeel 5,5 miljoen euro en geeft het 

Vlaams Stadsvernieuwingsfonds een projectsubsidie van 

2.360.000 euro.
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lEdEbErg lEEft
Na ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ en ‘Bruggen naar Rabot’ 

is ‘Ledeberg leeft’ het derde grote stadsvernieuwingspro-

ject van Gent. Deze keuze voor Ledeberg is onder meer 

ingegeven door knelpunten die in het Ruimtelijk Structuur-

plan Gent en het wijkprogramma Ledeberg zijn beschreven. 

De deelgemeente Ledeberg ligt ingesloten tussen de 

binnenring, de oprit vanuit het centrum naar de snelwegen 

en de spoorweg tussen Gent Sint-Pieters en Gent Dam-

poort. Het is een volkse, bruisende en joviale wijk die zich 

kenmerkt door een dichte bebouwing, veel inwoners, een 

relatief groot aantal niet-Belgen, kwalitatief ondermaatse 

en oudere woningen, nauwelijks groen, weinig speelruimte 

voor kinderen en weinig ontmoetingsplaatsen voor de inwo-

ners. Terzelfdertijd heeft Ledeberg een aantal belangrijke 

troeven die nu te weinig uit de verf komen.

Met het project ‘Ledeberg leeft’ wil de Stad Gent deze 

wijk grondig opknappen: meer en mooier groen, hogere 

woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toe-

gangen, meer en actievere dienstverlening en meer ruimte 

voor ontmoeten. Daardoor moet de leefkwaliteit van een 

groot deel van de bewoners en gebruikers aanzienlijk 

verbeteren. 

Dankzij een gerichte aanpak en strategisch denken is 

een concreet actieplan voor de komende jaren uitgewerkt 

waarin vermeld staat wie binnen elk deelproject welke taak 

op zich neemt. De aanpak in het plan is integraal en steunt 

op drie pijlers: de fysiek-ruimtelijke, de sociaal-culturele en 

de sociaal-economische. Het project zal een hefboom zijn 

voor privé-initiatief, zowel door investeerders die op grotere 

schaal woningen, commerciële ruimtes en kantoren willen 

(ver)bouwen, als door individuele eigenaars-bewoners die 

hun eigen panden willen vernieuwen. In het plan zijn ook 

stimulerende maatregelen voor afgebakende handelszones 

voorzien. 

De ruimtelijke pijler van het stadsvernieuwingsproject 

‘Ledeberg leeft’ heeft zes doelstellingen.

1. Meer en mooier groen. 

Ledeberg heeft weinig groen. Daarom komen er 

groenelementen in de wijk die verwijzen naar de parken 

aan de rand. De parken zelf worden opgeknapt.

2. Hogere woonkwaliteit. 

De Stad Gent voorziet premies voor renovaties. Slechte 

woningen worden vervangen door nieuwe woningen en 

eigenaars worden aangespoord om hun eigendom goed 

te onderhouden.

3. Vlotter en veiliger verkeer. 

De belangrijkste straten in Ledeberg worden opnieuw 

ingericht. Er komen aparte doorsteken voor fietsers en 

voetgangers en de Stad zorgt voor een aantal nieuwe 

parkings, onder meer met een Park & Ride-gebouw met 

450 parkeerplaatsen.

4. Vernieuwde toegangen. 

De steenwegen rond Ledeberg worden heraangelegd 

en veiliger gemaakt. Daardoor wordt het uitzicht 

verfraaid. Ledeberg krijgt ook een lichtplan dat onder 

meer mensen moet toelaten om zich gemakkelijker te 

oriënteren.

5. Meer en actievere dienstverlening. 

Ledeberg heeft een groot aantal voorzieningen, 

maar die zijn sterk verspreid. Daarom komt er een 

‘Welzijnsknoop’ met onder meer een lokaal OCMW-

centrum en een sociaal restaurant. Het OCMW werkt 

ook aan een project rond woonzorg voor senioren. In 

het Botermarktpark komt er een wijksporthal.

6. Meer ruimte voor ontmoeten. 

Er is nu te weinig ruimte voor alle socio-culturele 

verenigingen in Ledeberg. Daarom worden 

het dienstencentrum met haar feestzaal en de 

wijkbibliotheek aangepast. De voetpaden worden breder 

en de openbare ruimte wordt ingericht om spontane 

ontmoetingen te bevorderen.
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De Stad betrekt – zoals in al haar grote stadsvernieuwings-

projecten – de bewoners en gebruikers van Ledeberg bij 

de ontwikkeling van hun wijk. Dat gebeurt in het geval van 

‘Ledeberg leeft’ via onder meer themawandelingen, ten-

toonstellingen, een klankbordgroep en een doorgedreven 

communicatie op wijkevenementen. 

De jury van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds vond ‘Lede-

berg leeft’ een krachtig en consistent project met veel aan-

dacht voor het participatietraject. De jury oordeelde dat de 

kans op slagen van het project groot is, dankzij een sterke 

regie. Zij gaf een aantal aanbevelingen mee die konden lei-

den tot een hogere kwaliteit van het project.

De totale kostprijs van ‘Ledeberg leeft’ wordt geraamd op 

108,1 miljoen euro. Voor vijf projectonderdelen werd subsidi-

ering bij het Stadsvernieuwingsfonds gevraagd, vooral voor 

de realisatie van veilige doorsteken voor zwakke weggebrui-

kers en van kwalitatief openbaar domein. Het stadsaandeel 

binnen deze vijf deelprojecten bedraagt 5,9 miljoen euro. 

Het Stadsvernieuwingsfonds gaf het project een subsidie 

van 3,7 miljoen euro.
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De toekomst
De Stad Gent heeft de kansen die Vlaanderen met het Stadsvernieuwingsfonds aan steden 
biedt met beide handen aangegrepen. Zij wil bijzondere stadsvernieuwingsprojecten realiseren 
die beantwoorden aan de hoge kwaliteitseisen die Vlaanderen terecht stelt. Dankzij de 13,8 
miljoen euro steun die de Stad Gent de afgelopen jaren van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds 
kreeg kon zij haar stadsvernieuwingsbeleid versneld uitvoeren, zonder aan kwaliteit 
in te boeten. Het Stadsvernieuwingsfonds vervulde de afgelopen jaren een belangrijke 
hefboomfunctie voor capacitybuilding op verschillende vlakken, het fonds stimuleerde 
nieuwe stadsvernieuwingsideeën en –praktijken, zorgde voor coproductie en creëerde extra 
beleidsruimte. De Stad Gent wil op die ingeslagen weg verder gaan. Zij zal alles op alles zetten 
om enerzijds de lopende stadsvernieuwingsprojecten op een kwalitatieve manier af te werken 
en anderzijds zich optimaal voor te bereiden om bij volgende oproepen de ingeslagen weg te 
kunnen vervolgen.

COLOFON v.u. Burgemeester Daniël Termont, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent | januari 2012 

 fotografie Stad Gent, tenzij anders vermeld | redactie en vormgeving Magelaan | druk New Goff
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Stad Gent

Departement Strategie en Coördinatie

Afdeling Beleid, Internationaal en Subsidies

Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

mEEr wEtEn ovEr dE diEnstvErlEning 
van dE stadsdiEnstEn En hEt 
stadsbEstuur van gEnt?
Gentinfo 09 210 10 10 of gentinfo@gent.be

Van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur.

www.gent.be


