strategisch plan
Bourgoyen-Halfweg-BlaarmeersenSneppemeersen

figuur: uittreksel structuurschets kouter- en leieland RSG

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
DECEMBER 2010

HISTORIEK VAN HET STRATEGISCH PLAN ...................................................................................... 2
INHOUD VAN DE NOTA......................................................................................................................... 3
1.

AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED .................................................................................... 4

2.

JURIDISCH, PLANOLOGISCH EN BELEIDSKADER ................................................................... 5
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

3.

DE STRATEGISCHE KRACHTLIJNEN VOOR HET GEBIED ..................................................... 19
3.1.
3.2.
3.3.

4.

GEWESTPLAN ............................................................................................................................ 5
RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN ........................................................................................... 6
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN GENT ........................................................................................... 8
LANDINRICHTINGSPLAN MALEM (VLM) ...................................................................................... 14
STRUCTUURSCHETS BRUGHUIZEKEN ........................................................................................ 15
STRUCTUURSCHETS PARK HALFWEG ........................................................................................ 16
STRUCTUURSCHETS PAPIERMOLENSTRAAT ............................................................................... 16
STUDIE ‘HERLOCALISATIE SPORTTERREINEN’ ............................................................................. 17
STUDIE ‘GENT: WATER IN DE STAD’ ........................................................................................... 18
AANMEERPLAN (STAD GENT ISM W&Z)..................................................................................... 18

KRACHTLIJNEN VOOR DE LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING ..................................................... 20
KRACHTLIJNEN VOOR DE RECREATIEVE ONTWIKKELING .............................................................. 26
KRACHTLIJNEN VOOR DE NATUURLIJKE ONTWIKKELING............................................................... 30

VAN KRACHTLIJNEN NAAR REALISATIE................................................................................. 34
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

VOORWAARDENSCHEPPENDE ACTIES INZAKE PLANNING ............................................................. 34
VOORWAARDENSCHEPPENDE ACTIES INZAKE VERWERVING ........................................................ 35
UITBOUW SPORT EN RECREATIE................................................................................................ 35
UITBOUW WEGINFRASTRUCTUUR EN BEHEERSEN VAN DE MOBILITEIT .......................................... 36
UITBOUW LANDSCHAPPELIJKE EN NATUURLIJKE STRUCTUUR ...................................................... 36
VERHOGING VAN DE MILIEUKWALITEITEN ................................................................................... 36

1

Historiek van het strategisch plan
De historiek van dit strategisch plan gaat terug tot 2005. Aanvankelijke aanleiding voor de opmaak
was het Inrichtingsplan Malem, door de Vlaamse Landmaatschappij in 2004 voorgesteld aan de Stad
Gent. Dit landinrichtingsplan bevat inrichtingsvoorstellen voor het gebied tussen de Bourgoyen en de
Blaarmeersen, aansluitend bij de woonwijk Malem. Een aantal van deze inrichtingsvoorstellen kunnen
volgens de huidige gewestplanbestemming van het gebied niet gerealiseerd worden. Sterker, nader
onderzoek wees uit dat er heel wat zonevreemde activiteiten in deze zone zijn. Daarop is de Stad
begonnen met de opmaak van een structuurschets voor het gebied ‘Halfweg’, zo genoemd naar de
hoofdontsluiting van het gebied; Halfweg. Bedoeling is met deze structuurschets input te geven aan
de VLM en de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor te bereiden.
Bij de opmaak van deze structuurschets bleek de cruciale verbindingsrol die Halfweg kan spelen
tussen het stedelijk natuurgebied Bourgoyen en het stedelijk recreatiegebied Blaarmeersen. Bourgoyen en Blaarmeersen liggen beide op wandel- en fietsafstand van het stadscentrum. Beide liggen
bovendien op een boogscheut van elkaar. Een duidelijke link ontbreekt helaas. Tussen de twee gebieden ligt Halfweg, een zone die de verdeeldheid nog versterkt door haar onduidelijk karakter en
gebrekkige ontsluiting.
Halfweg benaderen als het scharniergebied tussen Bourgoyen en Blaarmeersen opent interessante
perspectieven. Beide gebieden trekken nu vanuit hun eigenheid en specialiteit bezoekers aan.
Waarom geen groter, gevarieerder en dus interessanter aaneengesloten gebied realiseren, waarin
sportievelingen en natuurliefhebbers alle twee aan hun trekken komen? Via de Bourgoyen naar de
Blaarmeersen fietsen? Na het voetballen nog een wandeling door de meersen? Vogels kijken in de
Bourgoyen en dan de uitstap afsluiten aan het strand van de Blaarmeersen?
Om het strategisch plan te onderbouwen, werden een aantal ruimtelijke deelonderzoeken opgestart.
Het betreft:
- de herlocatiestudie mbt sportterreinen
- de structuurschets voor deelgebied Brughuizeken
- de structuurschets voor deelgebied Park Halfweg
- de structuurschets voor deelgebied Papiermolenstraat.
Deze onderzoeken zijn thans voldoende ver gevorderd om input aan het strategisch plan te leveren.
Intussen doen zich ook in de omgeving van de Sneppemeersen een aantal ruimtevragen voor die,
voor een goede beoordeling, een gedetailleerder ruimtelijk kader vragen dan het RSG. Het gaat om :
- de in het RSG voorziene ontwikkeling van de jachthaven Sneppemeersen;
- de vraag naar het gewenste tracé voor het doortrekken van de route Westerringspoor tot aan de
stationsomgeving Gent-Sint-Pieters.
De Sneppemeersen liggen inderdaad strategisch voor recreatief waterverkeer bij het binnenkomen
van Gent langs Ringvaart en Leie. Aansluitend op de Blaarmeersen kunnen ze een grotere
recreatieve rol vervullen, zonder het waardevol meersengebied in het gedrang te brengen.
Omwille van de ruimtelijke samenhang tussen het aanvankelijke studiegebied (Bourgoyen-HalfwegBlaarmeersen) en de Sneppemeersen werd besloten deze op te nemen in het studiegebied van dit
strategisch plan. Op die manier is de hele Leievallei binnen de groene ring in 1 plan opgenomen.
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Inhoud van de nota
De nota is als volgt opgebouwd.
Een eerste hoofdstuk verklaart de afbakening van het studiegebied.
In een tweede hoofdstuk situeren we dit gebied binnen het juridisch, planologisch en beleidskader.
Een derde hoofdstuk, ‘Van concept naar krachtlijnen’, geeft de concepten en krachtlijnen weer die
aan de basis kunnen liggen voor verdere planvorming in het gebied. Daarbij benaderen we het
studiegebied vanuit drie thematische invalshoeken: de landschappelijke, de recreatieve en de natuurlijke. Deze aanpak wordt ondersteund vanuit 2 betrokken beleidsplanningsstrategieën. Enerzijds
vanuit milieubeleidsplanning, die elke natuurentiteit vanuit deze 3 invalshoeken bekijkt. Anderzijds
vanuit ruimtelijke structuurplanning, die naast de gebiedsgerichte aanpak, ook een thematische
aanpak via oa. landschappelijke, recreatieve en natuurlijke deelstructuren, voorstaat. Na een
ruimtelijke analyse van de huidige toestand tekenen we voor elk van de thema’s een potentieel
toekomstscenario uit. Daarbij werd per deelgebied naar een manier gezocht om de landschappelijke,
recreatieve en natuurlijke potenties optimaal met elkaar te verzoenen. De binding tussen de vier
gebieden vormt hierbij de rode draad. Deze binding laat immers toe om de totale zone Bourgoyen –
Halfweg – Blaarmeersen functioneel als één aaneengesloten geheel te benaderen.
In een laatste hoofdstuk ‘Aanzet tot uitvoeringsprogramma’ vindt u een overzicht van acties en
maatregelen die nodig zijn om het gebied om te vormen tot een samenhangend geheel waarin alle
aspecten die hier naar voor zijn geschoven, evenwichtig aan bod komen. Uit het hoofdstuk komt naar
voor dat met een aantal van deze acties en maatregelen al is van start gegaan.
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1. Afbakening van het studiegebied
Onderwerp van studie is het deel van de Leievallei dat langs stadszijde van de Ringvaart gelegen is.
Dit studiegebied bestaat uit 4 deelgebieden, van noord naar zuid: Bourgoyen, Halfweg, Blaarmeersen
en Sneppemeersen. Halfweg, Blaar- en Sneppemeersen worden zowel langs west- als oostzijde
begrensd door water; met name door Ringvaart en Studentenleie/Leie. Bourgoyen wordt in noordelijke
en oostelijke richting door de bebouwing van Mariakerke en Brugsepoort begrensd. In de mate waarin
uitspraken gedaan worden over of acties voorgesteld voor de Watersportbaan en omgeving, is het
oostelijk gedeelte mee op te nemen in de afbakening.

figuur: uittreksel topografische kaart met afbakening studiegebied
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2. Juridisch, planologisch en beleidskader
Het strategisch plan houdt rekening met een aantal goedgekeurde of in opmaak zijnde plannen. Ze
worden in dit hoofdstuk omschreven.

2.1. Gewestplan
In het studiegebied is voor grote delen het gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’ (M.B. 14.09.1977 en
latere wijzigingen) van toepassing. Deze gewestplanwijzigingen blijven gelden totdat ze door een
ander plan worden vervangen. Onder punt 2.2. wordt een overzicht gegeven van geldende en in
opmaak zijnde plannen.
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2.2. Ruimtelijke uitvoeringsplannen
In en om de afbakening van dit strategisch plan gelden volgende BPA’s en RUP’s. Ze worden
weergegeven op de figuur.

Figuur: situering gemeentelijke BPA’s en RUP’s binnen studiegebied
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2.2.1.

Gewestelijk RUP ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’

De Vlaamse Regering heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening grootstedelijk
gebied Gent” definitief vastgesteld op 16 december 2005. Dit gewestelijk RUP bepaalt enerzijds de
afbakening van het grootstedelijk gebied van Gent en anderzijds worden voor bepaalde deelgebieden
een specifieke bestemming met specifieke stedenbouwkundige voorschriften toegekend. Het
studiegebied van dit strategisch plan valt volledig binnen het grootstedelijk gebied Gent, maar er geldt
geen gedetailleerd deelplan.

2.2.2.

BPA nr. 102 A – B – D Bourgoyen

In de jaren ’80 werd door de Stad Gent een aanvang gemaakt met de opmaak van verschillende
BPA’s voor de omgeving van het stedelijk natuurreservaat Bourgoyen. Thans gelden:
. BPA 102A voor de oostelijke rand in de omgeving van de Papiermolenstraat (MB 25/04/86) + 1
herziening (MB 23.05.03);
. BPA 102B voor de noordoostelijke rand in de omgeving van de Driepikkelstraat (MB 23.05.03);
. RUP 102B: gedeeltelijke herziening van BPA 102B (BD16/05/07);
. BPA 102Da voor het natuurreservaat zelf (MB 09/01/98);
. BPA 102Db: gedeeltelijke herziening voor de zuidelijke rand van BPA 102D in de omgeving van de
Drongensesteenweg (MB 09.01.04). Bestemming van het gebied Brughuizeken als “zone voor
sportterrein, woonwagenterrein, buffergroen, natuurreservaat, sociale natuurrecreatie, water, gemeenschapsvoorzieningen en een wandel- en fietsas”, conform het voorstel van inrichtingsplan
Malem (zie verder).
2.2.3. RUP nr. 132 Alsberghe - Van Oost (BD 02.12.04)
Voor de voormalige industriële site van de textielververij Alsberghe & Van Oost werd een RUP opgemaakt. Dit voorziet de ontwikkeling van de site tot een kwalitatief gemengd woon- en kantoren
complex, met behoud van het industriëel erfgoed.

2.2.4. RUP nr 163 Park Halfweg (in opmaak)
Voor het gebied tussen Noorderlaan en Drongensesteenweg is recent een RUP-procedure opgestart.
Uitgangspunten cf. punt 2.5.
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2.3. Ruimtelijk Structuurplan Gent
Het Ruimtelijk Structuurplan Gent is (MB 9.4.2003) doet uitspraken over de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling, zowel naar deelstructuren als naar verschillende deelruimten. Het bevat tevens de
prioritaire beleidsthema’s en de taakstellingen tot 2007. Een actualisering wordt in het vooruitzicht
gesteld. Volgende elementen uit het richtinggevend gedeelte zijn van belang voor het studiegebied.

2.3.1. Ruimtelijk concept voor Gent; het zandlopermodel
In het Ruimtelijk Structuurplan Gent is gekozen voor een
ontwikkeling van de stad volgens een zandlopermodel; dit stelt
een noordelijke en zuidelijke ontwikkeling van de stad voor (p.
204). De openheid en natuurwaarden aan de west- en oostkant
worden erg gewaardeerd, zo dicht bij de dichtbebouwde
kernstad en delen van de gordel. De nabijheid van deze open
ruimte ten opzichte van de stad is een unieke, te behouden
kwaliteit. Het studiegebied bevindt zich in de westelijke open
ruimte.

2.3.2. Ontwikkelingsperspectieven voor deelstructuren
Binnen de gewenste nederzettingsstructuur (kaart
77 van het RSG) bevindt het studiegebied zich
tussen de afbakeningslijn van het grootstedelijk gebied Gent en de bebouwingslijn.
Deze bebouwingslijn is van wezenlijk belang voor het
Ruimtelijk Structuurplan Gent; ze legt een
duidelijke aflijning en bescherming vast van de
open ruimten met stedelijk gebruik.
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Binnen de gewenste ruimtelijke groenstructuur
(kaart 79 van het RSG) behoort het volledige studiegebied tot de ‘te beschermen valleigebieden’. Bourgoyen en Sneppemeersen zijn bovendien aangeduid als
‘te versterken natuurgebieden’. De Bourgoyen-Ossemeersen behoren tot de grote gewenste natuurgebieden op bovengemeentelijk niveau, terwijl de Noorderlaanmeersen en Sneppemeersen zijn aangeduid als
kleinere gewenste natuurgebieden op gemeentelijk
niveau.
Doorheen het hele studiegebied is de Leie de fysische
drager van deze natuurwaarden. Het meest zuidelijke
deel van de Leie wordt aangeduid als uit te bouwen
doorlopende groenas.
Link langsheen het studiegebied vormt de te ontwikkelen groene ring langsheen de Ringvaart.

Op de kaart met de gedetailleerde fiets- en openbaar
vervoersstructuur (kaart 82 van het RSG) zijn binnen
het studiegebied een aantal hoofdfietsroutes in groen
aangeduid:
. route Westerringspoor: concentrisch van woonlob
Wondelgem/Mariakerke tot aan Leiepromenade; nieuw
. Drongen stationsroute: oostwest georiënteerd tussen
Drongen station en Sint-Pietersstation; nieuw
. groenas 6: oostwest georiënteerd tussen stadscentrum en Leiepromenade; bestaand, te verlengen
Het zijn primaire fietsroutes zoals gedefinieerd in het
RSG; ze verbinden de belangrijkste herkomst- en
bestemmingszones of zijn hoogwaardige snelle routes,
gericht op zowel functionele als recreatieve fietsverplaatsingen.

Op de kaart met de gewenste cultureel-recreatieve
structuur (kaart 90 van het RSG) zijn binnen het studiegebied aangeduid:
. een sportcluster op Vlaams niveau ter hoogte
van Blaarmeersen en Watersportbaan
. de verbindende groenas 6 langs de Leie richting
St-Martens-Latem.
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Binnen de gewenste landschappelijke structuur
(kaart 92 van het RSG) behoort het volledige
studiegebied tot het ‘zorgvuldig op te waarderen
traditioneel landschap of relictenzone’ van de
Leievallei; De oostelijke grens van deze zone, en
meteen ook van het studiegebied, is aangeduid als
‘hoogwaardig af te werken bebouwingsgrens van het
stedelijk gebied’.
Vanop de brug over de Ringvaart (Drongensesteenweg) is een ‘te accentueren zichtlijn’ stadinwaarts voorzien over de Watersportbaan.
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2.3.3.

Deelruimte kouter- en Leieland

De gewenste ruimtelijke structuur van Gent is uitgewerkt in 7 deelruimten. Per deelruimte werden
beleidsdoelstellingen, ruimtelijke conceptelementen en een structuurschets opgemaakt.
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Het studiegebied maakt deel uit van de deelruimte kouter- en Leieland. Inzoomend onderscheiden we
in het noorden het valleigebied met natuurwaarde en in het zuiden het grootstedelijk recreatief
complex. In de rand van het studiegebied situeren zich:
- de groene stadsring (w)
- de grens met de randstedelijke lob (n-no)
- een groene dwarsrelatie naar Wondelgem (no)
- het stedelijk woonproject Alsberghe Van Oost (o)
- een aantal landschappelijke bakens (o)
- een zachte verbinding tussen stationsbuurt en Drongen (z)
- een aanlegplaats voor pleziervaart (z)
- de verbindende groenas langs de Leie (z).
Algemene beleidsdoelstellingen voor de deelruimte kouter- en Leieland zijn:
- het behouden van een scherpe grens tussen stedelijk gebied en open buitengebied met een
duidelijk onderscheid in beleid;
- het realiseren van een kwaliteitsvol open ruimtegebied;
- het realiseren van degelijke afgewerkte randen met de stedelijke structuur.
Het studiegebied is een zone gelegen tussen de open en de stedelijke ruimte. Binnen deze zone
wordt voor een kwalitatieve input gezorgd door recreatie van verschillende niveau’s in functie van de
woonomgeving enerzijds en groene invullingen anderzijds. De invulling met functies zal moeten
afgewogen worden tegenover de effecten die zij hebben op de natuurwaarden in het valleigebied.
Sectoraal vertaald betekent dit;
voor natuur:
- Bourgoyen-Ossemeersen is een natuurlijk kerngebied, voor natuur belangrijk op Vlaams en
Europees niveau;
- de vijver van de Blaarmeersen is van belang voor natuur op Vlaams niveau;
- de Noorderlaanmeersen en Sneppemeersen zijn, samen met de natuurrestanten in de omgeving
van de site Alsberge & Van Oost, biologisch zeer waardevol.
voor landschap:
- de markante terreinovergang aan de rand van de deelruimte wordt versterkt door scherp afgelijnde
stedelijke bebouwing;
- Leie, Westerringspoor & Rietgracht zijn als lijnelementen structurerend in deze terreinovergang;
- een baken op skiheuvel Blaarmeersen accentueert de recreatieve pool;
- groenas G6 Leie zorgt voor landschappelijke verbinding van het kouter- en bulkenlandschap met
de binnenstad. Groen en water zorgen voor de landschappelijke leesbaarheid van de verbindingen
en aaneenschakeling van open ruimten;
voor recreatie:
- intensieve recreatie krijgt haar plaats tussen Watersportbaan en spoor, sterk verbonden met de
stad en het station en met belangrijke natuurwaarden;
- ten noorden van de Watersportbaan is plaats voor recreatieve voorzieningen met beperkte bebouwing en een verweving met de natuurlijke functie, evenals tijdelijke verblijfplaatsen, binnen een
parkontwikkeling zoals ook voorzien in het landinrichtingsproject Malem.
voor de nederzettingsstructuur:
- bebouwingsmogelijkheden binnen verspreid voorkomende bebouwing en lintbebouwing worden
beperkt tot het absolute minimum, door geen vergunningen te verlenen op niet uitgeruste terreinen
en door voor de meest ongewenste bebouwing over te gaan tot herbestemming via een RUP en
vergoeding van de planschade.
voor mobiliteit:
- een zachte verbinding wordt gecreëerd onder de vorm van een passerelle langs de spoorwegbrug
tussen Blaarmeersen en Leievallei ter hoogte van Assels en Drie Leien;
- wegenhiërarchie: R4= stedelijke verdeler, R40 = stadsboulevard, N466 = primaire weg type II,
verbindt de 2 met westelijker gelegen E 40. N466 dwarst het studiegebied.

12

2.3.4.

Uitvoering RSG

Recent werden de taakstellingen en kernprojecten uit het bestaande RSG geëvalueerd. Dit gebeurde
aan de hand van de ‘jaarverslagen uitvoering RSG’ die sinds het bereiken van de planningshorizont
1
van het RSG (2007) jaarlijks worden gemaakt. De evaluatie is weergegeven in een nota . Uit de
evaluatie van de kernprojecten blijkt dat de inhoudelijke opties uit het structuurplan steeds overeind
gebleven en soms verfijnd zijn. De uitvoering echter, verloopt blijkbaar moeilijk.
Bovendien zijn een aantal geïntegreerde lopende projecten destijds niet opgenomen in het RSG,
omdat de visie errond nog niet voldoende uitgewerkt was. Dit strategisch plan is daar een voorbeeld
van; daarom ook is het ‘strategisch plan Bourgoyen-Malem-Halfweg-Blaarmeersen’ in het jaarverslag
RSG 2008 opgenomen in de lijst van ‘strategische projecten met klemtoon op groen, cf. kaart in
bijlage.

1

Nota uitvoering RSG 2008-2012
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2.4. Landinrichtingsplan Malem2 (VLM)
Op 20 maart 2001 keurde de gemeenteraad het voorstel van inrichtingsplan Malem goed. Dit voorstel
van inrichtingsplan, opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), omvat inrichtingsmaatregelen, een uitvoeringsplan en een financieringsplan voor een projectgebied dat een deel ten noorden
en een deel ten zuiden van de Drongensesteenweg omvat. De Stad stemde in met het betalen van
30% van zowel de voorziene grondverwerving als van de inrichtingsmaatregelen. Deze zullen door de
VLM worden uitgevoerd.
Het Inrichtingsplan Malem werd goedgekeurd bij ministerieel besluit van 10 maart 2004.

Figuur: inrichtingsplan Malem, eindvoorstel, VLM.

Ter realisatie van het deel noord, ook Brughuizeken genaamd, werden reeds in september 2007 de
gronden door de Stad Gent onteigend. Reden daartoe was de wens om het woonwagenpark versneld
aan te leggen. Ook de planologische bestemmingen van dit deel staan, dankzij de gedeeltelijke
herziening voor de zuidelijke rand van BPA 102D in de omgeving van de Drongensesteenweg (zie
hoger) op punt, met name “zone voor sportterrein, woonwagenterrein, buffergroen, natuurreservaat,
sociale natuurrecreatie, water, gemeenschapsvoorzieningen en een wandel- en fietsas”. De uitvoering
van deel noord kan nog dit jaar in uitvoering gaan, cfr punt 2.5.
Voor de realisatie van het deel zuid, ook Halfweg genaamd, zijn gewestplanwijzigingen nodig. Daar is
het dus wachten op goedkeuring van het RUP Park Halfweg. Ook met de noodzakelijke verwervingen
dient nog van start gegaan te worden.

2

De naam zorgt voor enige verwarring; dit inrichtingsplan grenst aan de woonwijk Malem, waaraan het zijn naam ontleent,
maar heeft er verder niets mee te maken. Het gebied bestaat uit 2 delen, met name deel noord, ook gekend als Brughuizeken
en deel zuid, ook gekend als Halfweg (in vroegere fases van het planningsoverleg Malem-Halfweg genaamd).
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2.5. Structuurschets Brughuizeken
Op 20 mei 2009 keurde het College de nota ‘Structuurschets Brughuizeken’ goed en gaf toestemming
voor het opstarten van overleg met de Vlaamse Landmaatschappij, inrichtende instantie, voor het
maken van een inrichtingsplan conform deze structuurschets.

figuur: structuurschets Brughuizeken

Er werd geopteerd voor volgende inrichtingsprincipes:
1. op het huidige voetbalterrein van de Ekkergem Boys wordt een collectieve volkstuin voorzien. Er
wordt gekozen voor een nieuw type volkstuinieren, met name individuele tuintjes gecombineerd
met een gemeenschappelijke bergplaats; het toekomstig beheer zal door of onder begeleiding van
de groendienst gebeuren;
2. de laag gelegen terreinen langs de oostelijke zijde van de centrale ontsluitingsweg worden niet
opgehoogd maar ingericht als een natuurlijke, publieke pluktuin. De bestaande grachten en
opgaande beplanting zijn uitgangspunt bij de inrichting van dit deel; het toekomstig beheer zal
door of onder begeleiding van de groendienst gebeuren;
3. aansluitend bij de brug over de Studentenleie (M. Ghandistraat) wordt in het gebied een ontmoetingsruimte met speelgelegenheid voor de buurt voorzien, te beheren door de groendienst;
4. fietsers kunnen op een comfortabel fietspad langs de Studentenleie fietsen tussen het brugje aan
de Mahatma Ghandistraat en de Drongensesteenweg. Dit fietspad maakt deel uit van de
functionele fietsroute Westerringspoor;
5. de toegankelijkheid voor auto’s in het gebied wordt beperkt tot kortparkeren en laden en lossen
voor een beperkt aantal auto’s aan de gemeenschappelijke bergplaats. Langparkeren ten
behoeve van het volkstuinieren en parkbezoek gebeurt langs Drongensesteenweg.
Op basis van deze structuurschets maakt de VLM thans een uitvoeringsdossier. Met de vastgelegde
budgetten (70 % VLM, 30 % Stad) kunnen de fiets- en wandelpaden, het rooien van hoogstammen,
het ruimen en verleggen van grachten en het inrichten van de ontmoetingsruimte gebeuren. Het
ophogen en inrichten van de volkstuinenzone, de parkaanleg, het bouwen van een gemeenschappelijke berging, parking en toegangsweg moet door de Stad op eigen kracht gebeuren. Cf. hoofdstuk 4.
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2.6. Structuurschets Park Halfweg
Voor het gebied Halfweg, deel zuid van het
Inrichtingsplan Malem, is door de Dienst
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning in nauw
overleg met de betrokken stadsdiensten een
structuurschets opgemaakt. De conclusies uit de
herlocatiestudie sportterreinen werden erin
verwerkt, cfr. punt 2.8.
Op hoofdlijnen wordt met deze structuurschets
de rol van het gebied vastgelegd als een
scharniergebied, centraal in het aaneen te schakelen stedelijk groengebied Bourgoyen-Halfweg–
Blaarmeersen-Sneppemeersen, op de overgang
tussen stadskern en open ruimte.
figuur: afbakening structuurschets Park Halfweg

Het gebied Halfweg wordt ontwikkeld als een stedelijk park dat verschillende functies –natuur, actieve
openluchtrecreatie, passieve- en verblijfsrecreatie en wonen, verenigt en wordt als dusdanig Park
Halfweg genoemd. Hiertoe worden de functies gegroepeerd en geherlocaliseerd binnen een groen
raster, dat afwisselend open en gesloten is en meer of minder toegankelijk.
De realisatie van dit stedelijk park is, gezien de omvang en de verschillende betrokken partners, vrij
complex. Belangrijk is de VLM, die met haar inrichtingsplan de opties van de structuurschets voor Park
Halfweg overneemt en ten dele realiseert (volgens kostenverdeelsleutel 70% VLM, 30 % Stad). Voor het
gebied moeten herbestemmingen van het gewestplan gebeuren; daartoe wordt een gemeentelijk RUP
opgemaakt. Er zijn nog geen verwervingen gebeurd. Zowel de VLM (via IP) als de Stad (via RUP) zal
verwerven. Deze en andere te ondernemen acties worden in hoofdstuk 4 opgenomen.

2.7. Structuurschets Papiermolenstraat
Het gebied aansluitend bij de Papiermolenstraat (zie figuur) ligt eveneens binnen de
contouren van dit strategisch plan. De Stad
Gent wil aan dit gebied een nieuwe, openbare
invulling geven; openbaar groen met een
toegevoegde recreatieve waarde voor de
aangrenzende Rooigemwijk/Brugse Poort.
Het BPA Bourgoyen 102 A (MB 12/.06.2003)
legt de juridische randvoorwaarden voor dit
gebied vast, met name natuurontwikkeling,
sportterreinen en sociale natuurrecreatie.
figuur: afbakening structuurschets Papiermolenstraat

Recent is de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning gestart met de opmaak van een structuurschets voor het gebied. De groendienst zal daarop een inrichtingsplan baseren en voor uitvoering
zorgen. De rol van het gebied werd bij aanvang van de opmaak van deze structuurschets omschreven
als die van ‘een multifunctioneel groengebied dat zowel op stedelijk-, wijk- en buurtniveau
meerdere functies vervult’.
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2.8. Studie ‘herlocalisatie sportterreinen’
Tijdens dienstoverleg over het strategisch plan bleek dat er binnen de Stad Gent niet alleen veel vraag
is naar het aanplanten van bijkomende bossen, maar ook naar de inplanting/herlocalisatie van
sportterreinen. Meer specifiek bleek de noodzaak van een herlocalisatiestudie voor sportterreinen
tijdens de opmaak van structuurschets Park Halfweg. Herlocalisatie van de sportterreinen aldaar zou
immers ruimte vrijmaken voor het aanleggen van een boszone, een optie ondermeer voortvloeiend uit
het Inrichtingsplan Malem van de VLM, cf. punt 2.4.
Om met de oefening te starten werd een lijst gemaakt van de sportclubs waarvoor een oplossing
nodig was. De zoekzone van Park Halfweg werd uitgebreid met Gentbrugse meersen, Brughuizeken,
het speelbos in Wondelgem en de Blaarmeersen. Een vijftal alternatieve voorstellen werden door de
betrokken kabinetten en diensten tegen elkaar afgewogen. Voor Brughuizeken en Park Halfweg werd
ontwerpend onderzoek verricht teneinde de ruimtelijke inpasbaarheid van bepaalde programma’s te
toetsen. Uiteindelijk werd voor onderstaand, schematisch weergegeven herlocatievoorstel geopteerd.

figuur: schema herlocatie sportterreinen na overleg

Naar realisatie toe is het belangrijk op te merken dat de sportzones in Halfweg en Gentbrugse
meersen voor hun realisatie van elkaar afhankelijk zijn. Er moeten dus simultaan middelen worden
vrijgemaakt voor de verwerving van gronden in Park Halfweg en in de Gentbrugse meersen (zie
hoofdstuk 4).
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2.9. Studie ‘Gent: water in de stad’
Water, zowel van natuurlijke als cultuurlijke oorsprong, speelt een belangrijke rol in het gebied.
De Leie meanderde zich ooit ter hoogte van het studiegebied een weg alvorens in het stadscentrum
uit te monden in de Schelde, en bepaalde zo de abiotische oorsprong van het gebied. Watersportbaan
en Ringvaart zijn in de vorige eeuw door de mens gegraven kanalen, en hebben niet minder invloed
op het gebied.
Met de studie ‘Gent: water in de stad’ wordt thans op Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning een
kader voor ruimtelijke ontwikkelingen op en langs het water gevormd.

2.10. Aanmeerplan (Stad Gent ism W&Z)
Het aanmeerplan beoogt een objectief richtinggevend en ordenend instrument te zijn op basis waarvan aanmeerplaatsen vergund kunnen worden. Aanleiding voor de opmaak van dit plan was de
steeds toenemende vraag naar ligplaatsen voor woonboten in de binnenstad van Gent. Sinds oktober
2008 is er een versie beschikbaar die door alle betrokken partijen werd aanvaard en ook al door de
uitvoerende diensten als richtkader wordt gehanteerd, maar nog geen goedkeuring van het College
heeft.
Met betrekking tot aanmeren in het studiegebied doet dit aanmeerplan volgende uitspraken:
- Bourgoyen: verbod van langdurig aanmeren op Leie
- Brughuizeken en Halfweg (met uitzondering van Griendijk): aanmeren enkel voor pleziervaartuigen
kleiner dan 8 m, aanmeerdichtheid 5%
- Watersportbaan: verbod langdurig aanmeren;
- Blaarmeersen:
. ten N van aarden wal: aanmeren vr pleziervaartuigen, aanmeerdichtheid 10%, 2 aanlegsteigers;
. ten Z van aarden wal: aanmeren vr pleziervaartuigen, aanmeerdichtheid 100%;
- Sneppemeersen: aanmeren enkel voor pleziervaartuigen, aanmeerdichtheid 100%, met
uitzondering van een bedrijfsconcessie en een zone ook voor woon- en horecavaartuigen.
Met betrekking tot de bestaande jachthaven aan de Sneppemeersen voorziet dit aanmeerplan een
uitbreiding aan de linkeroever van de Leie langsheen de Blaarmeersen, tot aan de splitsing van de
Leie. Op de linkeroever in het natuurgebied van de Sneppemeersen wordt de bestaande jachthaveninfrastructuur geschrapt.

18

3. De strategische krachtlijnen voor het gebied
Het studiegebied vormt de overgang tussen de aaneengesloten bebouwing van de stadskern en het open ruimtegebied
van de deelgemeente Drongen.
Een schetsmatige voorstelling van het gebied positioneert de
verschillende deelgebieden ten opzichte van elkaar. Van
noord naar zuid onderscheiden we 4 deelgebieden:
− . Bourgoyen
− . Halfweg
− . Blaarmeersen
− . Sneppemeersen
Deze zijn van elkaar gescheiden door 3 bovenlokale lijninfrastructuren, van noord naar zuid:
. Drongensesteenweg
. Watersportbaan
. spoorlijn Brussel-Oostende
Vermits we in dit strategisch plan met open ruimtes te maken hebben, wordt ervoor geopteerd de bestaande en gewenste structuur van het studiegebied op te splitsen in 3 deelstructuren: de landschappelijke, de recreatieve en natuurlijke structuur.
Deze aanpak heeft als voordeel dat ze aansluit bij de aanpak binnen het Ruimtelijk Structuurplan Gent
(met de 6 deelstructuren) zowel als bij de aanpak gehanteerd in het Vademecum beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer, door de afdeling Natuur en Bos vooropgesteld bij het opmaken
van beheer- en inrichtingsplannen voor groene ruimten.
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3.1. Krachtlijnen voor de landschappelijke ontwikkeling
3.1.1.

De bestaande landschappelijke structuur

Het studiegebied vormt een overgangszone tussen het gesloten stadslandschap
en het openruimtelandschap van Drongen.
In het gebied zelf wisselen open en halfopen zones elkaar af.
Bebouwing komt in de Bourgoyen niet, in
Halfweg nauwelijks, in de Blaarmeersen
meer (vooral langs de Zuiderlaan) en in de
Sneppemeersen weer minder voor.
Van noord naar zuid onderscheiden we:
• het open landschap van de Bourgoyen
met meersen en water;
• het halfopen, weinig gestructureerde
landschap van Halfweg met meersrestanten, opgaand groen, sportvelden
en weekendhuisjes;
• het halfopen parklandschap van het sport- en recreatiegebied Blaarmeersen met opgaand groen
omheen de vijver en tussen sportvelden, campinginfrastructuur, parkings en sportgebouwen;
• het halfopen landschap van de Sneppemeersen met meersrestanten, jachthaven- en campinginfrastructuur.
De 3 lijninfrastructuren tussen deze deelgebieden werken nu eens scheidend (spoorweg BrusselOostende en Drongensesteenweg), dan weer begeleidend en verbindend (Watersportbaan). De
hoogbouw aan de oostkant van de Watersportbaan maakt deel uit van de westelijke torenrij en vormt
een blikvanger in en uitzichtpunt op de ruime omgeving. De Watersportbaan als sterk uitgesproken
lineair open waterlandschap benadrukt deze zichtlijn. Drongensesteenweg vormt met zijn imposante
dreef een sterk lineair landschapselement. De verhoogd aangelegde spoorlijn Brussel-Oostende is
dan weer een stedelijk landschapselement met hoge barrièrewerking in deze omgeving.

3.1.2.

De gewenste landschappelijke structuur

De afwisseling van visueel open en
gesloten zones vormt een uitgesproken
landschappelijke attractiviteit van het studiegebied. Uitgangspunt is dan ook om
deze afwisseling te bewaren en maximaal
te versterken.
Bijkomende bebouwing wordt geweerd,
tenzij in functie van, aansluitend bij en op
schaal van de recreatieve structuur.
Langs de Zuiderlaan kan deze een architectonische wand vormen langsheen de
Watersportbaan, en tussen het open landschap van de Watersportbaan en het
gesloten parklandschap van de Blaarmeersen.
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Het toekomstige wandel- en fietspad dat het gebied van noord naar zuid doorkruist, volgt de scherpe
stedelijke rand en vormt meteen de ruggengraat die de verschillende landschappen met elkaar
verbindt. Van op deze as staat de landschapsbeleving centraal.
Een aantal landmarks begeleiden deze as. De voorziene fietsbrug over het uitgesproken open en
strakke waterlandschap van de Watersportbaan, is er een van; de zichtas van de Watersportbaan kan
van op de brug maximaal worden waargenomen. Ook de voormalige skiheuvel – markant aanwezig in
het landschap – leent zich ertoe om als landmark en uitzichtpunt te fungeren. In de oostrand van de
Bourgoyen is een landmark aangewezen die toestaat van in de bebouwde rand over de
spoorwegbedding heen het stedelijke natuurgebied te overschouwen.
De gewenste landschappelijke structuur van de 4 deelgebieden ziet er, van noord naar zuid, als volgt
uit.
• Conform het beheerplan van de Bourgoyen wordt het open landschap in het meersengebied
versterkt, onder meer door het rooien van het bestaande populierenbos. In de zone ’t Brughuizeke,
door de waterzuiveringsinfrastructuur ruimtelijk afgescheiden van de Bourgoyen, worden volkstuintjes ingebed in een parklandschap. Kenmerkend voor een parklandschap is de afwisseling tussen
open ruimten en opgaand groen, in dit geval onder vorm van kleine landschapselementen en waar
mogelijk bospercelen.
• Ook de zone Halfweg krijgt een parkaanleg die de verschillende functies (sport, recreatie, groen,
natuur) verenigt in een halfopen parklandschap. Hiertoe worden deze functies gegroepeerd en
geherlocaliseerd, waardoor ze een plaats kunnen krijgen in een groen raster van kleine landschapselementen zoals houtkanten en bomenrijen. Bestaande bospercelen, het meersengebied en het
open water krijgen een plaats binnen dit raster. Centraal in dit parklandschap vormt een bospark
een groene wig tussen de meest natuurlijke en cultuurlijke delen van het park. In de voormalige site
Alsberghe-Van Oost vormt het gevrijwaarde industriële patrimonium een uniek cultuurhistorisch
landschapselement in de omgeving. De aanwezige vijver vormt de overgang tussen dit stedelijk
ontwikkelingsgebied en de meersen. Kleine landschapselementen zoals houtkanten en hoogstammig groen begeleiden de wandel-en fietspaden. 2 woonkorrels, met name Halfweg en Griendijk,
blijven behouden.
• Het opgaand groen in het parklandschap van de Blaarmeersen zorgt ook in de toekomst voor een
landschap waarin de groene omgeving rond de sportvelden en rond de vijver een aantrekkelijk en
afwisselend wandelgebied vormt. Opgaand groen vormt een visuele begrenzing tussen het sporten recreatiegebied en de gebouwenwand aan de Zuiderlaan. De voormalige skiheuvel vormt een
opvallend element in het landschap. Door zijn hoogte in het overigens vlakke landschap is de
heuvel bovendien een ideale uitkijkplek. Het plaatsen van een uitkijktoren kan dit nog versterken. Is
dit meteen ook een aantrekkelijk vormgegeven uitkijktoren, dan ontstaat een landmark die de
visuele beleving vanuit de omgeving ten goede komt.
• Net zoals Park Halfweg vragen ook de Sneppemeersen om een uitbouw die de verschillende functies (jachthaven, meersen, weekendverblijven, jeugdlokalen) verenigt. Meer dan Halfweg worden de
Sneppemeersen echter visueel-ruimtelijk geïsoleerd door de begrenzende weginfrastructuren. Het
verbinden van Sneppe- en Blaarmeersen, zonder de natuurwaarden te compromiteren, is hier een
te maken oefening. Door hun ligging langs Leie en Ringvaart hebben de Sneppemeersen bijzondere potenties voor watergebonden activiteiten. Tegelijk bevatten ze een waardevol open meersengebied ter grootte van de meersen in Park Halfweg. De geplande uitbouw van de bestaande
jachthaven dient rekening te houden met deze natuurwaarden.
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De gewenste landschappelijke ontwikkeling van de 3 lijninfrastructuren in het studiegebied ziet er als
volgt uit:
• Op Drongensesteenweg wordt het dreefkarakter behouden. Oversteekplaatsen ter hoogte van ’t
Brughuizeken en Paddelstraat kunnen als uitkijkpunt op de zichtas tussen de bomen worden
benadrukt.
• De kwaliteiten van de Watersportbaan als zichtas worden in de verf gezet door 2 sterke wanden
en 2 als baken fungerende koppen. De bebouwing met voorgevels langs de Zuiderlaan vormt een
architectonische wand die voor een sterk contrast zorgt met het open water, en de zichtas visueel
begeleidt. Ook de afwisselend open en gesloten groene wand langs de Noorderlaan wordt
versterkt. Een heraanleg van Noorder- en Zuiderlaan als sportesplanade benadrukt dit contrast
tussen bebouwde en groene wand. Een bijkomend zichtpunt vanop het water, met name een brug,
benadrukt deze kwaliteiten en vormt gezien haar ligging meteen ook een landmark in de omgeving.
De vormgeving ervan moet dan ook dusdanig kwalitatief zijn. Tegenover de oostelijke kop met
hoogbouw, symbool van het stedelijk gebied, krijgt het westelijke uiteinde een groene ‘kop’ met
hoogstammig hout, als aankondiging van het buitengebied en als deel van de groene ring langs
ringvaart-R4. Voorwaarde is dat vanop de brug over ringvaart-R4 het zicht op de Watersportbaan
behouden wordt.
• De spoorlijn Brussel-Oostende herbergt eveneens de Drongenstationsroute. Een optimalere aanleg
van deze route langs de Sneppemeersen dringt zich op. Recent werd de dwarse onderdoorgang
tussen Sneppe- en Blaarmeersen geoptimaliseerd.
De ‘hoogwaardig af te werken bebouwingsgrens van het stedelijk gebied’ wordt vooral beleefd vanop
het fietspad. Deze bebouwingsgrens ziet er, opnieuw van noord naar zuid, als volgt uit:
• Het open karakter van de Bourgoyen is van op het fietspad door de recreatieve randzone niet
zichtbaar. Een uitkijkpost in deze nog in te richten zone kan daar aan tegemoet komen. Anderzijds
wordt de bebouwingsrand er expliciet vormgegeven door de bebouwingsfronten van de
Malpertuuswijk en de site Libert. Eens in de deelzone ’t Brughuizeke volgt het fietspad de Leie: hier
immers is de grens tussen het gesloten stadslandschap en het parklandschap het meest voelbaar.
• Waar de fietsas de Drongensesteenweg dwarst heeft de fietser een zicht op de imposante en
landschappelijk zeer waardevolle historische bomendreef.
• Het park Halfweg vormt een landschappelijk scharnierpunt en de wandelaar en fietser zal dit ook
ten volle ervaren. Ook hier volgt het fietspad de Leie-arm, markante terreinovergang tussen stadsen open ruimtelandschap. Men kijkt op naar de stedenbouwkundig waardevolle tuinwijk Malem, of
uit over het lager gelegen parkgebied met meersen, bospercelen en kleine landschapelementen.
Uitzondering in dit valleilandschap vormt de site Alsberghe-Van Oost, een destijds opgehoogd
gebied dat als kwalitatieve woonsite zal ontwikkeld worden, met openbaar groen als overgang naar
de omgeving. Het fietspad biedt een uitzicht op zowel het industriële patrimonium als op de
aanwezige vijver.
• Fietsers en wandelaars die de Watersportbaan dwarsen, krijgen van op de brug een schitterend
uitzicht over het water, begeleid door een aantrekkelijke esplanade. Oostelijk manifesteert zich de
stad met zijn torens, westelijk de open ruimte. De architectonische gebouwenwand langs de Zuiderlaan versterkt het lengte-effect van het water. De brug zelf vormt ook een visueel aantrekkelijke
landmark. Bij de ontwikkeling van de gebouwenwand blijft er voldoende ruimte om een duidelijk
leesbare en aantrekkelijke hoofdtoegang voor zacht verkeer te creëren. Het wandel- en fietspad
takt mee aan op deze toegang.
• In het noordelijk deel van de Blaarmeersen beleven wandelaars en fietsers van op het tracé het
parklandschap met de daarin geïntegreerde sportvelden. Verderop worden de recreanten langs de
Leie geleid, waar het Westerringspoor uitkomt op de Leiepromenade. Een brug over de Leie zorgt
hier voor een rechtstreekse verbinding met de nieuwe stationswijk; langsheen het ‘pad van stad
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naar land’, evenwijdig aan de Fabiolalaan, slingert de fietsroute doorheen de nieuwe stadswijk met
woningen en kantoren naar het Sint-Pietersstation en verder door tot aan het Citadelpark.
• In de Sneppemeersen kan men via de Leiepromenade zijn weg langs de rechter leieoever in
zuidelijke richting vervolgen, richting Baarle. Desgewenst kan via de Drongenstationsroute
doorgefietst worden richting Drongen-centrum.
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3.2. Krachtlijnen voor de recreatieve ontwikkeling
Bij het categoriseren van de recreatievormen in het studiegebied onderscheiden we:
3
4
 intensieve recreatie versus extensieve recreatie;
 lokale, stedelijke en bovenlokale vormen van recreatie.

3.2.1.

De bestaande recreatieve structuur
De bestaande recreatieve structuur laat een duidelijke
tweedeling zien tussen intensieve recreatie in de Blaarmeersen en extensieve recreatie in de Bourgoyen.
De zone Halfweg vormt recreatief gesproken geen coherent geheel. Intensieve recreatie (weekendverblijven, baseballclub, hondenclub, duikclub, atletiekpiste UG) ligt er
naast een ontoegankelijk, vrij intact meersengebied.
Volgens het gewestplan heeft deze zone de bestemming
parkgebied, maar ze is niet zo ingericht. Nochtans heeft
ze door haar ligging langs de watersportbaan recreatieve
potentie. Momenteel ontbreekt elk wandel- of fietspad in
deze zone.

Ook de zone Sneppemeersen vormt recreatief gesproken
geen coherent geheel. Je vind er intensieve openluchtrecreatie (jachthaven, weekendverblijven, jeugdlokaal)
naast een ontoegankelijk, vrij intact meersengebied.
De 4 deelgebieden zijn bereikbaar met de fiets. Het Westerringspoor takt in het noorden aan op de
Bourgoyen. Halfweg is bereikbaar via de Drongensesteenweg of de Noorderlaan. De Blaarmeersen
zijn bereikbaar via de Zuiderlaan en de Leiepromenade. De Sneppemeersen zijn dat via de
Drongenstationsroute. Een fietsontsluiting die de vier gebieden vlot met elkaar verbindt, ontbreekt.

3.2.2.

De gewenste recreatieve structuur
Een wandel- en fietspad koppelt de vier gebieden aan
elkaar. Via het Westerringspoor dat nu al de Bourgoyen
ontsluit, kan gefietst worden tot in de Blaarmeersen.
Deze centrale fietsas ontsluit meteen ook Halfweg en
zorgt voor een link met de binnenstad.
Herstructurering van het gebied Halfweg resulteert in de
ontwikkeling van een parkgebied waarin sportinfrastructuur en weekendverblijven worden geïntegreerd.
Om een groter aaneengesloten park- en bosgebied
mogelijk te maken is een herschikking en een herlocalisatie van de bestaande activiteiten noodzakelijk.
Sneppemeersen worden rekening houdend met de
natuurcluster– voor de recreant beter ontsloten. Daarbij
wordt een onderscheid gemaakt tussen ontsluiting voor
de intensieve en extensieve recreant.

In plaats van vier afzonderlijke gebieden ontstaat één
groot recreatief gebied, weliswaar elk met een ander
accent. In de Bourgoyen blijft de nadruk liggen op
extensieve recreatie, met name de beleving van het natuurgebied, de Blaarmeersen is een
3

Intensieve recreatie: ontspanningsmogelijkheden, meestal op een weinig kwetsbaar terrein, waarvoor veel voorzieningen
nodig zijn en waaraan veel mensen tegelijkertijd op dezelfde plek deelnemen. Bijv. bezoeken van attractiepark,
sportwedstrijden, verblijven in bungalowpark.
4
Extensieve recreatie: ontspanningsmogelijkheden, meestal op kwetsbaar terrein, waarvoor weinig voorzieningen nodig zijn
en waaraan weinig mensen tegelijkertijd en op dezelfde plek deelnemen, bijv. wandelen in een bos, vissen in de sloot, enz.; in
tegenstelling tot intensieve recreatie.
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uitgesproken intensief recreatiegebied met lokale en bovenlokale sport en recreatie, en het
tussenliggende parkgebied vormt in alle opzichten een overgang tussen beide. Sneppemeersen
tenslotte combineert intensieve watergebonden en verblijfsrecreatie met quasi ontoegankelijke natuur.
De volgende elementen zijn van belang in de gewenste recreatieve structuur:
 Het Westerringspoor in de Bourgoyen wordt als doorlopend wandel- en fietspad doorgetrokken tot
in en voorbij de Blaarmeersen, waar het aansluit op groenas 6 en de Drongen Stationsroute. Dit
wandel- en fietspad vormt de ruggengraat voor de verdere ontwikkeling van de drie afzonderlijke
gebieden. Door het aanleggen van dit fietspad komen alle mogelijke recreatievormen in het gebied
op wandel- en fietsafstand van elkaar te liggen, waardoor het hele gebied als één functioneel
geheel kan beschouwd worden. Door het overbruggen van de Studentenleie ter hoogte van het
eiland Malem kunnen fietsers en wandelaars vanuit de binnenstad via de Groene Vallei het
parkgebied Halfweg bereiken. Van daaruit kunnen de recreanten of via het Westerringspoor
richting Bourgoyen of over de Watersportbaan naar de Blaarmeersen. Door het overbruggen van
de Leie ter hoogte van de Fabiolalaan kunnen fietsers en wandelaars vanuit de nieuwe
Stationswijk de Blaarmeersen bereiken.
 Het stedelijk natuurgebied Bourgoyen behoudt zijn extensieve recreatieve functie: wandelen en
natuurbeleving kan er van op de bestaande paden die rond het natuurgebied liggen. Inrichting tot
sport- en recreatiepark van de oostelijke randzones zorgt voor een groen-recreatieve overgang
tussen woonzone en natuurgebied.
 De zone Halfweg wordt als parkgebied ontwikkeld, dat extensieve en intensieve recreatievormen
combineert. Interessante natuurrelicten, bospercelen, open grasvlaktes maar ook de sportinfrastructuur en weekendverblijven vormen een attractieve wandelomgeving. Het meersengebied kan,
in tegenstelling tot de Bourgoyen, ruimer ontsloten worden indien dit de parkfunctie van het geheel
ten goede komt. In het centrale bospark vormt een bosspeelplaats de ‘teaser’ die buurtbewoners of
recreanten uit de Bourgoyen of de Blaarmeersen naar het gebied trekt. Voor het realiseren van het
bospark is herlocalisatie van de baseballclub naar de sportcluster Gentbrugse meersen noodzakelijk. Het gebied kan 3 sportclusters dragen; de bestaande UG-sportcluster en twee nieuwe
stedelijke sportclusters. Alle worden ontsloten langs de Noorderlaan, die ontwikkeld wordt als
sportesplanade. Alle worden ook groen ingebed in het park. In de grote stedelijke sportcluster ten
5
westen van het centrale bospark komt een hockey- en tennisclub met een grote ruimtebehoefte . In
de kleinere sportcluster ten oosten van de UG-sportsite komen plaatselijke hondenschool en
duikclub.
 De Blaarmeersen bouwt zijn functie als sport- en recreatiepark verder uit. De bovenlokale
recreatie-infrastructuur krijgt een ruime uitbreidingszone langs de Zuiderlaan en dit zowel op de
terreinen van de Blaarmeersen waar topsportinfrastructuur wordt gelokaliseerd, als aan de kop van
de Watersportbaan, waar bestaande infrastructuur kan uitbreiden en nieuw voorzien worden. Bij
het uitbouwen van de zone voor topsport krijgt de inrichting van een leesbare en attractieve
toegang tot de Blaarmeersen ruime aandacht. Bij verdere uitbreiding van de sportfaciliteiten blijft
het groene raster van kleine landschapselementen die de sportinfrastructuur omgeven maximaal
behouden. Bijkomende paden vergroten de wandelmogelijkheden binnen het recreatiegebied.
 De Sneppemeersen optimaliseert zowel haar jachthavenfunctie als haar verblijfsrecreatieve
functie, alsook de recreatieve verbinding van deze 2 zones met de Blaarmeersen. Centraal wordt
het meersengebied onaangeroerd gelaten.

5

cfr studie herlocalisatie sportterreinen, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.
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3.3. Krachtlijnen voor de natuurlijke ontwikkeling
3.3.1.

De bestaande natuurlijke structuur
De Bourgoyen vormt een belangrijk
element in de bestaande ruimtelijknatuurlijke structuur binnen de R4 rond
Gent. De Bourgoyen als VEN-gebied is
immers een groot aaneengesloten
natuurcomplex met grote avifaunawaarde. Als vogelrichtlijngebied heeft de
Bourgoyen samen met de als habitat
erkende nabijgelegen Vinderhoutse bossen bovendien ook waarde op Europees
niveau.
De Leievallei zelf bezit natuurwaarden
die van belang zijn op Vlaams niveau.
De Bourgoyen maken deel uit van het
Leielandschap waarin ook een stuk van
de Assels en de Keuzemeersen al als
VEN-gebied zijn aangeduid. Ook andere
natuurgebieden in de Leievallei komen

hiervoor in aanmerking.
Het Leie-alluvium is weliswaar sterk gefragmenteerd – ter hoogte van dit gebied dwarsen Ringvaart en
spoorlijn de vallei. Hoewel deze antropogene lineaire infrastructuren scheidend werken, hebben zij op
hun manier ook weer een sterke geleidende eigenschap.

3.3.2.

De gewenste natuurlijke structuur
De Leievallei blijft structuurbepalend
voor de gewenste ruimtelijk-natuurlijke
structuur. Als openruimtegebieden binnen deze vallei blijven zowel de Assels
als de Bourgoyen bovengemeentelijke
aandachtsgebieden waarin de natuur
bovengeschikt is. Een toename van het
aantal VEN-gebieden verderop in de
Leievallei kan de positieve effecten op
het vlak van natuur nog versterken.

De ‘groene ring’ langsheen de Ringvaart
wordt conform het RSG en het GNOP
verder uitgewerkt als IVON. Dit betekent
verder werk en aan het kwalitatief
versterken ervan door de aanliggende
groengebieden optimaal te ontwikkelen
en op de groene ring aan te takken. Zowel Bourgoyen, Blaarmeersen als parkgebied Halfweg vormen
kralen die de groenketting versterken.
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Volgende elementen zijn van belang in de gewenste natuurlijke structuur:
• Water vormt de belangrijkste bindende natuurfactor doorheen het hele studiegebied: een toename
van de waterkwaliteit zorgt meteen ook voor een toename van de natuurkwaliteit binnen de
meersen. Gerichte beheersmaatregelen zijn dus nodig voor een toename van de biologische
waarde van het water in Leie en Studentenleie, de begeleidende langsgrachten, de rabatten in de
meersen, de vijver op de site Alsberghe-Van Oost en de vijver van de Blaarmeersen. De
biologische waarde van deze laatste blijft onverminderd gehandhaafd en wordt versterkt door
actieve natuurontwikkeling, het herprofileren van de vijver en het realiseren van een duidelijke
gradering tussen natuur en recreatie.
• De natuurpotenties in de Leievallei worden versterkt. De natuurwaarden in de Bourgoyen nemen
door gerichte inrichtings- en beheermaatregelen verder toe. Zo zal er populierenbos verdwijnen
conform het goedgekeurde beheersplan, bos dat bij voorkeur in de nabije omgeving van de
Bourgoyen wordt gecompenseerd.
• In het parkgebied Halfweg zorgt het realiseren van een boszone en het inrichten van een park
volgens de principes van harmonisch park- en groenbeheer voor een verhoging van de
natuurwaarden. Weekendverblijven, sportinfrastructuur en het open meersengebied krijgen hierin
een plaats. Het meersengebied blijft als dusdanig behouden: de natuurwaarden vullen door hun
specifieke karakter deze van de Bourgoyen aan. Door een betere recreatieve ontsluiting kan het
meersengebied in deze parkomgeving natuurrecreanten opvangen die anders alleen op de
Bourgoyen zijn aangewezen.
• In de Blaarmeersen zorgt een aaneengesloten bosstructuur voor een stevige natuurgordel omheen
het park. De aanwezige natuurwaarden blijven bewaard: zij situeren zich voornamelijk in de kleine
landschapselementen onder vorm van houtkanten en opgaand groen die het gebied zijn
parkkarakter verlenen.
• De nog aanwezige meersen in de Sneppemeersen blijven behouden en worden verder ontwikkeld
als natuurgebied.
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4. Van krachtlijnen naar realisatie
Het realiseren van de opties genomen in dit strategisch plan vraagt acties vanuit verschillende thema’s
en in verschillende deelgebieden. Wat volgt is een voorstel van aanpak, opgesplitst naar deze
beleidsdomeinen. Voordeel van deze aanpak is dat het voor de betrokken diensten duidelijk aangeeft
welke acties nodig zijn.
Nadeel van deze aanpak is dat niet per deelgebied duidelijk is wat er moet gebeuren, en dat er geen
gewenste chronologie uit af te leiden is. In de kolom ‘stavaza’ wordt een aanzet tot ‘prioritair aan te
pakken maatregelen’ gedaan door aanduiding met !.
Om de acties zoveel mogelijk ruimtelijk situeerbaar te maken, worden ze –indien gebiedsgericht en
niet gebiedsdekkend voor het hele studiegebied- volgens hun ligging van noord naar zuid opgesomd;
Bourgoyen>Papiermolenstraat>Brughuizeken>Halfweg>Watersportbaan>Blaarmeersen>Sneppemeersen.
Dit hoofdstuk wijkt af van eerdere versies van het strategisch plan op volgende punten:
- reguliere acties en maatregelen zijn zoveel mogelijk uit dit actieplan gelaten;
- acties inzake verwerving zijn gegroepeerd.

4.1. Voorwaardenscheppende acties inzake planning
acties

initiatiefnemer

stavaza

studie herlocatie sportterreinen

Dienst Stedenbouw & RP

afgewerkt

masterplan jachthaveninfrastructuur

/

opmaak mobiliteitsstudie en parkeerstudie “omgeving
watersportbaan”
opmaak mobiliteitsstudie en parkeerstudie “omgeving
sportpark gentbrugse meersen”
opmaak structuurschets Papiermolenstraat

Dienst Stedenbouw & RP
Dienst Toerisme
Dienst Mobiliteit/
Parkeerbedrijf
Dienst Mobiliteit/
Parkeerbedrijf
Dienst Stedenbouw & RP

opmaak inrichtingsplan Papiermolenstraat

Groendienst

/

opmaak structuurschets deelgebied Brughuizeken

Groendienst
Dienst Stedenbouw & RP
VLM

afgewerkt

opmaak detailontwerp inrichtingsplan Malem – deelgebied Brughuizeken:
 fiets- en wandelpaden
 grachtenstelsel
 rooiwerk
 ontmoetingsruimte
opmaak inrichtingsplan delen van Brughuizeken niet in
VLM-project
 volkstuinen, 2 types
 gemeenschappelijke berging + parking
 parkaanleg
overleg met ‘het werk van den akker’ in functie van de
uitbating van volkstuintjes in de zone ’t Brughuizeke /
overleg in functie van aanleg collectieve volkstuin
opmaak structuurschets Park Halfweg

/
/
in
opmaak

in
opmaak

Groendienst

/

Groendienst, Dienst
Stedelijke Vernieuwing en
Gebiedsgerichte Werking.
Dienst Stedenbouw & RP

afgewerkt

opmaak RUP Park Halfweg
 in kaart brengen van te herbestemmen zones

Dienst Stedenbouw & RP

in
opmaak

herwerken en laten goedkeuren Inrichtingsplan Malem
 nieuw voorstel inrichtingsplan op basis van RUP
 nieuw voorstel van onteigeningsplan obv van RUP

VLM

in
opmaak

afgewerkt
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opmaak ontwerp sportinfrastructuur Halfweg, gekoppeld
aan opmaak ontwerp sportinfrastructuur Gentbrugse
Meersen
opmaak detailontwerp inrichtingsplan Malem – deel zuid
 fiets- en wandelpaden
 meersengebied
 centraal bospark
opmaak beeldkwaliteitsplan omgeving Watersportbaan

Dienst Stedenbouw & RP

/

VLM

/

Dienst Stedenbouw & RP

/

opmaak Masterplan Blaarmeersen
 volumestudie/stadsontwerp topsportinfrastructuur
 afbakening bouwzones
 masterplan
haalbaarheidsstudie fietsbrug over Leie aan stationswijk

Dienst Stedenbouw & RP
Dienst Bouwprojecten
Dienst Stedenbouw & RP
Groendienst
AGSOB

/

opmaak structuurschets Sneppemeersen

Dienst Stedenbouw & RP
Groendienst

/

in
opmaak

4.2. Voorwaardenscheppende acties inzake verwerving
acties

initiatiefnemer

verwerven resterende percelen Papiermolenstr

Dienst
Vastgoedbeheer
Groendienst

overleg partners in ontwikkeling Park Halfweg over
verwervingsstrategie

VLM + Dienst Vastgoedbeheer

afgewerkt

verwerven en herlocaliseren zones voor sport in deelgebied Halfweg, gekoppeld aan verwerven en herlocaliseren zones voor sport meander Gentbrugse meersen

Dienst
Vastgoedbeheer
Sportdienst

+

/

verwerven stroken voor wegenis in Park Halfweg:
Halfweg, Griendijk, Noorderlaan

Dienst
Vastgoedbeheer
+
Wegen (+ VLM deel Halfweg)

/

verwerven stroken voor fietspaden in Halfweg

VLM + Dienst Vastgoedbeheer
+ Mobiliteit
VLM + Dienst Vastgoedbeheer
+ Groendienst
VLM + Dienst Vastgoedbeheer
+ Groendienst

/

Acties

Initiatiefnemer

stavaza

Oplijsten aard, hoeveelheid, grootte van de gewenste
uitbreiding van sportinfra op bovenlokaal niveau

Sportdienst

/

Oplijsten aard, hoeveelheid, grootte van de gewenste
uitbreiding van sportinfra op stedelijk niveau

Sportdienst

/

Inrichten sportzone Papiermolenstraat

Sportdienst

lopend

Inrichten sportcluster Halfweg, in samenhang met sportcluster Gentbrugse Meersen

Sportdienst

/

verwerven meersengebied Halfweg
verwerven bosparkzones Halfweg

stavaza
+

lopend

/
/

4.3. Uitbouw sport en recreatie
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4.4. Uitbouw weginfrastructuur en beheersen van de mobiliteit
Acties

Initiatiefnemer

stavaza

Realiseren Westerringspoor-fietsroute
 deel Bourgoyen
 deel Brughuizeken
 dwarsen Drongensesteenweg
 deel Alsberghe & Van Oost
 deel Halfweg
 deel Blaarmeersen
realiseren brug over Watersportbaan

VLM / Mobiliteit/Wegen

/

Dienst Wegen, Bruggen en
Waterlopen / Mobiliteit

/

realiseren brug over Leie tss Blaarmeersen en StPietersstation

Dienst Wegen, Bruggen en
Waterlopen/Mobiliteit/W&Z/AG
SOB

/

realiseren uitbreiding wandelinfrastructuur Blaarmeersen

Groendienst

/

realiseren wandelinfrastructuur Halfweg

VLM + Stad Gent

/

realiseren oostwest-fietsinfrastructuur Halfweg

VLM + Stad Gent

/

heraanleg Noorder- en Zuiderlaan als sportesplanade

Dienst Wegen, Bruggen en
Waterlopen/sportdienst

/

herstructureren toegankelijkheid zone Halfweg
 heraanleg Halfweg
 aanleg parkeerzone kant Noorderlaan

Dienst Wegen, Bruggen en
Waterlopen / Parkeerbedrijf

/

4.5. Uitbouw landschappelijke en natuurlijke structuur
Acties

Initiatiefnemer

stavaza

opmaak groenplan Papiermolenstraat

Groendienst

/

opmaak groenplan Brughuizeken

Groendienst

/

inrichten Brughuizeken: paden en grachten in parkzone,
ontmoetingsruimte

VLM + Groendienst

/

inrichten Brughuizeken:
parkzone

Groendienst

/

opmaak groenplan Halfweg

Groendienst

/

inrichten meersengebied Halfweg

VLM + Groendienst

/

inrichten bosparkzones Halfweg

VLM + Groendienst

/

ontwikkelaar/VLM ???

/

Groendienst

/

Acties

Initiatiefnemer

stavaza

Realisatie waterzuivering/riolering Halfweg, Griendijk
 sportinfrastructuur
 weekendverblijven
 woningen

Dienst Wegen, Bruggen en
Waterlopen

/

volkstuinen,

groenaanleg

ontwikkelen natuurwaarden binnen gebied
stedelijke ontwikkeling (Alsberghe & Van Oost)

voor

opmaak groenplan Blaarmeersen

4.6. Verhoging van de milieukwaliteiten
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