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1 Opzet en structuur van het structuur-

planningsproces

1.1 Waarom een ruimtelijk structuurplan voor de stad Gent?

figuur 1 schema planningsproces

Met de goedkeuring van de intentienota op 18 november 1997, besliste de Gemeenteraad tot de opmaak van het
Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG). Deze beslissing is enerzijds een gevolg van het decreet op de ruimtelijke
planning van 24 juli 1996, waarin iedere gemeente aangezet wordt een ruimtelijk structuurplan op te maken.
Anderzijds wenst het Gentse stadsbestuur haar jarenlange traditie inzake ruimtelijke planning verder te zetten en
inhoudelijk te actualiseren en de vele lopende projecten beter op elkaar af te stemmen tot één coherente visie. In
de periode 1988-1993 werd onder meer een Ruimtelijke Ontwikkelingsstructuur (ROS) voor de stad uitgewerkt. Dit
ROS kan beschouwd worden als een aanzet tot structuurplanning.

Inhoudelijke verdieping en het nieuwe juridisch-administratieve kader vormen de drijfveren om dit nieuwe
planningsproces op te starten. Het werken aan een visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad is
zeker aan de orde. Een meer recent en bijkomend element hiervoor  is de afbakeningsstudie van het grootstedelijk
gebied Gent, die door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AROHM) werd aangevat. Vanuit de
werkzaamheden aan het RSG kan input gecreëerd worden voor dit afbakeningsproces.

In het kader van het RSG werd in een eerste fase een startnota1 opgemaakt. Vervolgens werden tien
ondersteunende deelstudies en een hoofdstudie opgestart. Van 15/10/1998 tot 15/06/1999 werd in het kader van
de hoofdstudie onderzoek verricht naar de bestaande ruimtelijke structuur. In de loop van 1999 werden deelstudies
uitgevoerd: landbouw, huisvesting, recreatie, mobiliteit, natuur en leefmilieu, economie (bedrijven, handel en
diensten), ruimtelijke historiek, ruimtelijk beleid en stadsvernieuwing. Deze studies werden samengebracht tot een
informatief gedeelte en gaven inspiratie voor het richttinggevend en bindend gedeelte.

In de loop van het jaar 2000 werden de kerntaken en ambities van de stad bediscussieerd en vervolgens in drie
versies van het richtinggevende gedeelte uitgewerkt. Centraal in de opbouw van dit document staat de gewenste
ruimtelijke structuur. Op basis van alternatieve concepten worden de bouwstenen van het toekomstbeeld in kaart
gebracht. Dit resulteerde in januari 2001 in een eerste voorontwerp RSG.

Daaropvolgend werden systematisch alle onderdelen vervolledigd. Diverse besprekingen met de plangroep RSG,
het College, de gemeenteraadscommissie Openbare Werken en het structureel overleg met de hogere overheden
werden verwerkt in de voorontwerpen.
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figuur 2 reeds uitgevoerde stappen voor het ruimtelijk structuurplan Gent

Fase Startnota

18 november 1997 Gemeenteraad keurt intentieverklaring en startnota goed

Fase Hoofd- en deelstudies

6 augustus 1998 start van de 9 ondersteunende deelstudies

23 oktober 1998 persconferentie Schepen Van Rouveroij omtrent RSG

12 december 1998 publiek forum in Aula RUG, circa 150 deelnemers

8 januari 1999 start overleg hoofd- en deelstudies: per studie 5 groepen (50 vergader.)

27 augustus 1999 indiening eerste versie hoofdstudie

28 oktober 1999 voorstelling hoofdstudie aan College

30 november 1999 einde overleg hoofd- en deelstudies

Fase Voorontwerp Ruimtelijk Structuurplan Gent

3 december 1999 start fase 2 integratie tot informatief en indicatief gedeelte

9 juni 2000 Commissie Openbare Werken krijgt stand van zaken en alternatieven

30 juni 2000 Brochure 1 Gent Gisteren verschijnt en persconferentie

30 november 2000 Brochure 2 Gent Vandaag verschijnt

14 december 2000 voorstelling aan College: bedrijven en woningbouw

4 januari 2001 voorstelling aan College: functionele en morfologische alternatieven

9 maart 2001 voorstelling aan College: bespreking voorontwerp 1, afbakeningslijn, enz.

4 mei 2001 voorstelling aan College: bespreking voorontwerp 2 en afbakening

18 mei 2001 COW V2: hoofdstukken 1,2 en 3: visie, alternatieven, totaalbeeld

6 juni 2001 voorstelling aan College: bespreking aanpassingen voorontwerp 3, woonstudie

27 juni 2001 Structureel overleg AROHM Brussel V2 + woonbehoeftestudie

2,3,4 juli 2001 Commissie Openbare Werken voorontwerp 3 en woonbehoeftestudie

6 juli 2001 voorstelling aan College : voorontwerp 3, zonevreemdheid, fasering

4,5,6 september 2001 drie thematische publieksfora PAC, circa 400 deelnemers

6 september 2001 tussentijds overleg AROHM en Provincie voorontwerp 4

7 september 2001 voorstelling aan College: voorontwerp 4, lijsten zonevreemdheid

30 november 2001 principiële goedkeuring College voorontwerp 6

11 december 2001 GECORO bespreking wijzigingen voorontwerp 6 t.o.v. 5

21 januari 2002 plenaire vergadering AROHM en Provincie voorontwerp 6 

24 januari 2002 GECORO advies voorontwerp 6

28 februari 2002 voorlopige vaststelling ontwerp versie door College

8 maart 2002 persconferentie Schepen Temmerman

11 maart, 8 april 2002 Commissie Openbare Werken ontwerp 

22 april 2002 Gemeenteraad voorlopige vaststelling ontwerp versie 

Fase Ontwerp Ruimtelijk Structuurplan Gent

3 mei 2002 opening tentoonstelling Gent Morgen en Brochure 3 Gent Morgen verschijnt

6 mei- 3 augustus 2002 openbaar onderzoek ontwerp met 7 infoavonden circa 1200 deelnemers

29 mei 2002 infoavond COW, GECORO en bevolking afbakening grootstedelijk gebied 

3 augustus 2002 einde openbaar onderzoek: 179 bezwaarschriften en 4500 bezoekers tentoonstelling 

11 september - november 7 zittingen GECORO verwerking bezwaarschriften  

12 november 2002 Stad Gent wint Vlaamse Planningsprijs 2002

22 november, 6 december voorstelling aan College: voorstellen wijzigingen

28 november 2002 GECORO advies bezwaarschriften

24 december 2002 College definitieve vaststelling 

Fase Ruimtelijk Structuurplan Gent

7, 13 januari 2003 bespreking COW

27 januari 2003 Gemeenteraad definitieve vaststelling 

9 april 2003 Goedkeuring minister 

28 april 2003 publicatie Belgisch Staatsblad

12 mei 2003 inwerkintreding RSG 

GR Gemeenteraad

COW Commissie Openbare Werken

GECORO Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

(*) 3 thema’s: verkeer, economie / groen, buitengebied / wonen, stadsvernieuwing en landschap
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1.2 Finaliteit van een ruimtelijk structuurplan

Belangrijk is eerst en vooral stil te staan bij de finaliteit van een ruimtelijk structuurplan in het algemeen, en van een
ruimtelijk structuurplan voor het grootstedelijk gebied Gent in het bijzonder. Meer bepaald is het voor de betrokkenen
bij het RSG noodzakelijk te weten:
• wat structuurplanning is (het proces);
• wat een structuurplan is (het product);
• waarover een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uitspraken doet.

1.2.1 Kenmerken van structuurplanning

figuur 3 structuurplanningsproces

Structuurplanning is een dynamisch en permanent proces van visie- en beleidsvorming met betrekking tot de
kwaliteit van de ruimte. Het is met andere woorden een beleidsproces. Een structuurplanningsproces volgt een
bepaalde manier van werken, een methode. Het voornaamste kenmerk van de hier voorgestelde aanpak is, dat er
inhoudelijk coherent maar gelijktijdig op drie sporen wordt gewerkt. Hierdoor kan men zowel een langetermijnvisie
ontwikkelen als strategisch inpikken op de werkelijkheid. Door een systematische koppeling wordt aanmodderen
vermeden.

Deze werkwijze wordt ook voorgesteld in de handleiding van AROHM voor gemeentebesturen, met betrekking tot
het opmaken van een structuurplan2. Het gelijktijdig bezig zijn op deze sporen vormt het structuurplanningsproces
en mondt na verloop van tijd in het structuurplan uit. Het structuurplan is een product van dit proces op een bepaald
ogenblik en voor een bepaalde beleidsperiode. Het proces bepaalt mede de inhoud van het structuurplan. Het is
enerzijds een proces van inhoudelijke verdieping in de gewenste ruimtelijke structuur en anderzijds een proces van
communicatie, overleg, besluitvorming en onderhandeling tussen de betrokkenen. Bovenstaand schema geeft weer
hoe de systematische koppeling van de drie sporen verloopt.

Dergelijke aanpak vraagt:
• een doorgedreven inzet van het bestuur en van de plangroep om zowel op het abstract als het concreet niveau

na te denken;
• het consequent doordenken van een visie, en indien nodig het herzien van standpunten over concrete dossiers;
• voldoende tijd en bezinning;
• creativiteit en creatieve mensen die kunnen omgaan met ruimte en ruimtelijke problemen op verschillende

schaalniveaus en in drie dimensies.
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1.2.2 Het instrument ruimtelijk structuurplan

De inhoud van een ruimtelijk structuurplan is bepaald in het planningsdecreet van 24 juli 1996, artikel 7§4. Het
nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (aangevuld met het decreet dd. 26/04/2000), dat in
werking trad op 1 mei 2000, heeft deze bepalingen overgenomen. Eén van de voorwaarden om in de toekomst een
veel grotere verantwoordelijkheid te kunnen opnemen inzake het vergunningenbeleid, is over een goedgekeurd
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te beschikken. In de omzendbrief RO 97/02 van 14 maart 1997 wordt
nauwkeurig omschreven over welke items een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uitspraken kan doen. In essentie
doet het ruimtelijk structuurplan in ieder geval uitspraken over de taakstellingen inzake wonen en bedrijvigheid.
Daarnaast geeft het een ruimtelijke visie weer op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente (vertaald
naar verschillende deelstructuren en deelruimten). Planning veronderstelt dat keuzen gemaakt worden met
betrekking tot de eigen toekomst. Ten eerste betekent dit, dat verantwoordelijkheid wordt opgenomen over alles wat
op stedelijk niveau kan gedaan worden (subsidiariteitsbeginsel). Ten tweede kan de stad bijgevolg de minimale
inhoud aanvullen met andere beleidsambities voor het aanpakken van ruimtelijke problemen op lokaal niveau.
Talrijke acties zullen afgewogen worden op hun strategische waarde. De prioriteiten zullen hun uitwerking krijgen in
het bindend gedeelte van het structuurplan. Hierin worden de beslissingen samengebracht die noodzakelijk zijn om
de gewenste ruimtelijke structuur te realiseren. Deze zijn bindend voor het stadsbestuur.

Een structuurplanningsproces is een dynamisch en continu proces dat wordt opgebouwd op drie sporen
(langetermijnvisie en strategie, concrete problemen en communicatie). Het structuurplan is een product dat op een
bepaald ogenblik de inzichten inzake de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en de acties om hieraan te kunnen
werken samenbrengt in een beleidsdocument. Dit ruimtelijk structuurplan biedt een kader voor het stedelijk ruimtelijk
beleid en kan op selectieve wijze ook als toetskader ingezet worden. Daarnaast is het een strategisch plan met als
doelstelling het nemen van verantwoorde en samenhangende beleidsbeslissingen. Om hiertoe te komen zal tijdens
het planningsproces getracht worden de enorme complexiteit van de werkelijkheid te vernauwen tot keuzes die
structureel haalbaar zijn. Een structuurplan streeft niet naar volledigheid, wel naar selectiviteit en ruimtelijke
kwaliteit.

De dynamiek die de ruimtelijke planning de laatste jaren kenmerkt, uit zich onder meer in de opmaak van diverse
ruimtelijke plannen op verschillende beleidsniveaus. Naast het RSG wordt momenteel gewerkt aan de afbakening
van het grootstedelijk gebied Gent (door de Vlaamse Gemeenschap) en aan het provinciaal ruimtelijk structuurplan
Oost-Vlaanderen (door het Provinciebestuur). Dit uniek samengaan van deze drie planningsprocessen moet het
mogelijk maken het subsidiariteitsbeginsel, waarbij elk beleidsniveau eigen verantwoordelijkheden opneemt,
volledig toe te passen op een door alle beleidsniveaus gedragen visie en inzicht in de gewenste ruimtelijke structuur.
Het spreekt voor zich dat overleg en communicatie essentiële sleutels zijn om deze doelstellingen te bereiken.

1.2.3 Juridische draagwijdte van het ruimtelijk structuurplan

Het ruimtelijk structuurplan voor de stad Gent wordt enerzijds het toetskader van het ruimtelijk beleid. Anderzijds is
het een strategisch instrument om een actief ruimtelijk beleid te voeren. Het formeel document, het structuurplan,
bevat drie delen met een verschillende juridische draagwijdte:

• informatief gedeelte met de bestaande structuur en de prognoses;
• richtinggevend deel met de visie, de principes en de gewenste structuur;
• (voor de overheid) bindend gedeelte met de beleidsmaatregelen.

De gewenste ruimtelijke structuur is richtinggevend voor de overheid. De gemeenteraad kan hiervan alleen met een
gemotiveerde beslissing afwijken omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de
verschillende maatschappelijke activiteiten of omwille van dringende sociale, economische of budgettaire redenen.
Deze afwijkingen mogen in geen geval aanleiding zijn om de duurzame ruimtelijke ontwikkeling, de ruimtelijke
draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit van welk gebied ook in het gedrang brengen.

De bindende bepalingen vormen het kader voor de maatregelen waarmee de stad de gewenste ruimtelijke structuur
wil realiseren. Het decreet bepaalt dat deze bepalingen bindend zijn ‘voor de gemeente en de instellingen die
eronder ressorteren’.

Het ruimtelijk structuurplan vormt geen beoordelingsgrond voor aanvragen om een stedenbouwkundige of een
verkavelingsvergunning en ook niet voor een stedenbouwkundig uittreksel en attest. Het heeft dus geen verordende
kracht ten aanzien van de burgers.



Uitvoeringsinstrumenten hebben wel verordende kracht. In afwachting van de goedkeuring van het RSG kan de
gewenste ruimtelijke structuur van de stad worden gerealiseerd via BPA’s en met behulp van verordeningen.

1.2.4 Verder verloop van het planningsproces 

Met dit eerste ontwerp belandt het planningsproces in een bepalende fase. Aan de hand van een aantal brochures
en hoorzittingen werd de bevolking eerder al ingelicht en om haar mening gevraagd. Ook tijdens het openbaar
onderzoek in de bepalende fase, worden de bewoners verder bij het proces betrokken.

Met de uiteindelijke goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan Gent is het planningsproces echter niet voltooid.
Binnen het structuurplan worden een aantal richtingen en projecten aangegeven die de verdere evolutie van de
ruimtelijke structuur van Gent moeten bepalen. Hierbij worden verschillende planhorizonten aangegeven. Er wordt
een onderscheid gemaakt tussen de beleidsmaatregelen te verwezenlijken op korte, op middellange en op lange
termijn. Op korte termijn betreft het de elementen die opgestart, en zo mogelijk gerealiseerd moeten worden vóór
2007. Dit zijn de prioritaire maatregelen voor de aangegeven beleidsperiode. De elementen voor middellange en
lange termijn zijn, hoewel zij vanuit de huidige context worden aangegeven, minder prioritair. Het belang en de
wenselijkheid ervan kunnen binnen de context van het verdere planningsproces verder geëvalueerd worden. Het
structuurplan is dan ook geen eindproduct, maar wel een product van een proces op een bepaald ogenblik en voor
een bepaalde beleidsperiode.

Voetnoten

1 CIBE en Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, RSG, startnota, april 1998.
2 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AROHM, Bestuur Ruimtelijke Ordening, op. cit., blz. 2.6.
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1. Profiel en situering

1.1 Ligging van Gent

1.1.1 Ruimtelijke situering van Gent

1.1.1.1 Gent internationaal
kaart 1 Gent in Erop

kaart 2 Gent in de Benelux
Het Gentse maakt deel uit van grotere geografische entiteiten. Het maakt integraal deel uit van een Europese
functioneel-ruimtelijke structuur die zich in de vorm van een banaan uitstrekt van het zuidoosten van Engeland over
Vlaanderen en het Ruhrgebied naar Noord-Italië. Binnen deze structuur hebben vooral steden zoals Parijs, Londen,
Frankfurt, Zürich en Brussel beslissingskracht. In een internationale context situeert het belang van Gent zich
voornamelijk als grote stad binnen het Vlaams stedelijk kerngebied. Deze regio wordt beschouwd als één van de
zes structuurbepalende regio’s van internationale betekenis naast Londen, Parijs, Rijn-Mainz, Rijn-Ruhr en de
Randstad3. Deze betekenis uit zich zowel op economisch als op cultureel en wetenschappelijk vlak.

Het grensoverschrijdend gebied Rijsel-Kortrijk-Doornik met zijn groeiende samenwerking op economisch, cultureel
en infrastructureel vlak, wint aan belang binnen deze Europese structuur. Het multimodaal verkeersknooppunt Rijsel
(HST; luchthaven Lesquin; autosnelwegknooppunt naar Chunnel, Parijs en Brussel; binnenvaarthaven) zal een
draaischijffunctie vervullen voor Noordwest-Europa. De verdere evolutie binnen dit knooppunt zal — voor zover dit
niet reeds het geval is — ongetwijfeld uitstralingseffecten vertonen die tevens in Gent voelbaar zullen zijn. De
verbinding met de Gentse regio bestaat. Hierbij is Gent een kern in de noordoost-zuidwest georiënteerde
ontwikkelingsas Rijsel-Kortrijk-Antwerpen-Rotterdam. Verder kan ook de Westerschelde oeververbinding W.O.V.
reeds aangestipt worden. Op langere termijn zou deze, bij uitbreiding, door de ‘rechtstreekse’ verbinding vanuit
Rotterdam naar de N49/A11, samen met de R4, een internationale verbindingsfunctie kunnen krijgen. Dit zou dan
als tweede noord-zuidas een alternatief kunnen bieden voor de ring rond Antwerpen.

Zowel Gent als de kanaalzone Gent-Terneuzen vallen binnen de zogenaamde ‘Benelux-Delta’. Deze centrale zone
in de Benelux, die in de Tweede Benelux Structuurschets (kaart 2) werd omschreven als één van de conceptuele
samenhangende ruimtes, wordt gekenmerkt door:
• de aanwezigheid van meerdere grote zeehavens (Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam, Gent, Zeebrugge) die de

ruggengraat vormen van de ruimtelijk-economische structuur;
• een dichte concentratie van stedelijke gebieden, stedelijke netwerken en economische concentratiegebieden

met een keten van toplokaties bestaande uit de Randstad, de Vlaamse Ruit, het Brussels-Europees
hoofdstedelijk gebied en de Waalse centrale driehoek;

• regionale complexen van intensieve landbouw zoals de sierteelt rond Gent, maar ook de intensieve runder- en
varkensteelt en groenteteelten in de rest van het gebied;

• een dicht net aan infrastructuur waarvan Gent één van de knooppunten vormt met de N49, de E40 en de E17;
• de aanwezigheid van internationale activiteiten met in de eerste plaats Brussel, zetel van belangrijke Europese

hoofdstedelijke functies.

Door al deze activiteiten worden zeer veel verplaatsingen gegenereerd, waarbij een zeer belangrijke rol voor het
wegverkeer is weggelegd.

Verder wordt deze Benelux-Delta in zijn karakteristieken sterk bepaald door de valleien van Rijn, Maas en Schelde
die samen met hun zijrivieren een dicht netwerk vormen. Naast deze watersystemen vervullen een aantal gebieden
een zeer belangrijke functie inzake open ruimte en buffering van de stedelijke gebieden4. Specifiek voor Gent ziet
men hierbij het belang van het Scheldebekken (waartoe zowel Leie als Dender behoren) met in het noorden de
Deltamonding zelf, met slikken, schorren, polders en het Krekengebied. Voor dit laatste gebied bestaat er trouwens
een grensoverschrijdende samenwerking op ecologisch vlak. Ten zuiden zijn er de Vlaamse Ardennen.

1.1.1.2 Gent in Vlaanderen
kaart 3 Gent in Vlaanderen

In de westelijke uithoek van de Vlaamse Ruit ligt Gent op het kruispunt van verbindingswegen tussen Duitsland en
Groot-Brittannië enerzijds en Nederland en Frankrijk anderzijds. Zowel het ‘Europees kruispunt’5 (E17-E40) als het
knooppunt van spoorverbindingen voor personenvervoer (Oostende-Brussel-Keulen en Moeskroen-Kortrijk-Gent-
Antwerpen-Hasselt) en goederenvervoer (Zeebrugge-Gent-Wetteren-Aalst-Aat-Parijs en Gent-Kortrijk-Rijsel) zijn
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voornamelijk gesitueerd ten zuiden van het stadscentrum. Het Sint-Pietersstation is met zo’n 34.000 opstappers per
dag het belangrijkste station van Vlaanderen. De verbindingswegen geven een directe verbinding met de stedelijke
regio Kortrijk-Rijsel. In dit zuidelijk deel van de stad gaan de belangrijkste ontwikkelingen gepaard met de inplanting
van kantoorachtigen en hoogtechnologische bedrijven. Het is het gebied waar ook de universiteit haar recentste
uitbreidingen localiseerde.

Het havengebied ten noorden van de stad is op zijn beurt de motor voor de industriële ontwikkeling van de stad en
een havenpoort voor Vlaanderen. Door haar ligging binnen de Benelux-Delta, maakt het bovendien deel uit van het
grootste havengebied ter wereld. Via de R4 en de rangeerstations Merelbeke en Gent-Zeehaven is het gebied
verbonden met de internationale verbindingswegen. Via de ringvaart en het afleidingskanaal van de Leie is er een
verbinding met de Leie en Schelde en zodoende met het Franse waterwegennet6.

Verder vervult de Havenweg (N49/A11) een belangrijke en voor Vlaanderen structuurbepalende verbindingsfunctie
tussen de havens van Zeebrugge en Antwerpen via de haven van Gent.

Op zich heeft Gent echter een onduidelijk profiel, deels veroorzaakt door haar veelzijdigheid. Zoals andere grote
steden binnen de Vlaamse Ruit bezit Gent een belangrijke uitstraling als kunststad. De nabijheid van andere
kunststeden (Brugge, Antwerpen, Brussel) versterkt deze aantrekkingskracht. Een ander belangrijk facet van de
stad is de aanwezigheid van de universiteit met haar bijhorende onderzoekscentra en de belangrijke aanwezigheid
van hogescholen. De hogeschoolstudenten vormen samen met de universiteitsstudenten de grootste
studentenconcentratie van Vlaanderen7. Samen staan deze onderwijsinstellingen anno 2000 voor ongeveer 46.000
studenten, wat meteen ongeveer een derde is van het totaal in Vlaanderen. Ook hier speelt de concentratie van
universiteiten binnen de Vlaams Ruit (Leuven, Brussel, Antwerpen) een belangrijke rol in haar internationale
uitstraling. Tenslotte dient men de voor Vlaanderen belangrijke tuinbouwconcentratie ten oosten van de stad op te
merken.

Met meer dan 35.000 werknemers in de secundaire sector is Gent de tweede industriestad van Vlaanderen. Net
zoals Antwerpen heeft Gent een dubbele industriële infrastructuur, bestaande uit de agglomeratie en het
havengebied. De zeehaven brengt in en rond Gent een belangrijke industriële activiteit voort. De activiteiten
concentreren zich vooral op ijzer- en staalindustrie en de autoassemblage. Ze worden gedomineerd door een aantal
zeer grote bedrijven. Een derde pijler vormt de chemische nijverheid. Ook voor de behandeling van
landbouwproducten bezet Gent de eerste plaats bij de Vlaamse havens. De moderne silo’s en overslagbedrijven en
de goede verbinding via de binnenvaart zijn hiervoor belangrijke kenmerken8.

1.1.1.3 De Gentse regio
kaart 4 vier deelstructuren provinciaal structuurplan Oost-Vlaanderen

kaart 5 bestaande ruimtelijke structuur van de Gentse regio
Behalve haar functie als provinciale hoofdstad met een sterk administratief centrum, vervult Gent ook haar rol als
regionale ontwikkelingspool. Als regio wordt het gebied van Eeklo (W) tot Lokeren (O) en van het Meetjesland (N)
tot de Zwalmstreek (Z) onderscheiden.

Het fysisch systeem
Algemeen kan men stellen dat de Vlaamse Vallei het fysisch systeem van de provincie bepaalt. Het centrum van
Gent ligt op de zuidelijke rand van deze vallei, bij de uitlopers gevormd door Leie en Schelde, waarvan de
oerstromen een trechter vormden naar het zuiden. De geomorfologische en hydrologische structuur alsook de
bodemsamenstelling worden in belangrijke mate gekenmerkt door de diepte van het tertiair, de alluviale valleien van
de huidige rivieren en het microreliëf van het dekzandoppervlak. Zo heeft men de mariene polderafzettingen en het
krekengebied, alluviale en venige gronden in depressies en valleien en een gradiënt van zand naar zandleem en
leem naar het zuiden toe.

Het microreliëf van het dekzandoppervlak vertoont vooral ten noorden van Gent uitgesproken kenmerken in een
voornamelijk oost-westgeoriënteerde zonering. De dekzandrug Maldegem-Eeklo-Stekene en de
Moervaartdepressie zijn hier bepalend. Naar het noorden toe, langs de Nederlandse grens, bevinden zich het
krekengebied van de Zeeuwsch-Vlaamse polders en de Scheldepolders. Het havengebied gaat deze volledige
zonering doorkruisen en aanleiding geven tot landschapsverschillen tussen west en oost.

Het zuidelijk deel van het stedelijk gebied ligt op de samenvloeiing van Leie en Schelde. Beide rivieren sneden de
twee zuidwestelijke uitlopers van de Vlaamse Vallei opnieuw in na een pleistocene opvulling en vormen in de
omgeving van Gent een belangrijk alluviaal gebied. Hydrografisch is de overgang van Boven- naar Benedenschelde
belangrijk. In het zuidoosten ligt de stad op de grens van de Vlaamse Vallei met het ondiepe tertiair van het sterk
doorsneden Schelde/Dender-interfluvium.
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De bestaande nederzettingsstructuur
Ook de nederzettingsstructuur vertoont een noord-zuidverschil. Het noorden heeft een dunner nederzettingspatroon
dat in relatie staat tot de ontginning van bossen en veldgebieden, en tot veenontginningen en inpolderingen. In het
Meetjesland ziet men de lineaire verdichting Eeklo-Maldegem met verdere oostwaartse uitgroei9. Het zuiden heeft
een dichter nederzettingspatroon dat in hoge mate bepaald is door het netwerk van verkeersinfrastructuur waarvan
de hoofdassen naar Gent zijn gericht10. Samen met de natuurlijke valleistructuren, verdelen deze assen het gebied
als het ware in verschillende lobben rond het Gentse stedelijk gebied. Richting Kortrijk is er de band tussen de Leie
en de E17 met een sterke concentratie aan economische activiteiten en een grotere inwonersdichtheid, meer naar
het zuiden zijn er van west naar oost achtereenvolgens de linten naar Oudenaarde-Ronse, Zottegem-
Geraardsbergen en tenslotte Aalst-Brussel. Ten noorden van de E40 en ten zuiden van de Schelde vindt men een
sterkere concentratie terug. Dit gebied valt binnen de Vlaamse Ruit. Richting Antwerpen, in het gebied rond de E17
ziet men een sterke lintvorming te noorden van de E17/Durme.

De nederzettingsstructuur in de regio wordt echter gedomineerd door het grootstedelijk centrum van Gent met de
19de-eeuwse gordel er omheen en de steenweglobben richting Brugge, Antwerpen, Dendermonde, Brussel,
Merelbeke-Gavere, Oudenaarde-Kortrijk. Delen van De Pinte, Destelbergen, Melle en Merelbeke functioneren mee
in de stedelijke structuur. De haven langs het Zeekanaal (met de woonlob Muide-Meulestede) vormt een navelstreng
naar de Zee. Zelzate en Evergem zijn sterk gegroeid. Overige perifere woonkernen op ± 5 tot 7 km rond het centrum
staan onder een hoge verstedelijkingsdruk en dreigen in het morfologisch stedelijke geheel opgenomente worden
(zoals nu reeds bij Merelbeke en Melle is gebeurd). Door de verbreding van de verbinding Antwerpen-Kortrijk is een
kleinhandelslint ontstaan zodat Lochristi en St.-Denijs-Westrem nu morfologisch bij Gent horen. De landelijke
woonkernen en woonlinten in het noorden alsook de kleine centra Wetteren en Deinze blijven gedeeltelijk
onafhankelijk. Eeklo en Lokeren hebben een grotere onafhankelijkheid.

De bestaande ruimtelijk-natuurlijke en landschappelijke structuur
De bestaande ruimtelijk-natuurlijke en landschappelijke structuur wordt binnen de Gentse regio dan ook
voornamelijk gevormd door enkele grote riviervalleien, waaronder de U-bocht van de Schelde, geflankeerd door
steile wanden aan zijn zuidkant, met name in Merelbeke en Melle. Ter hoogte van Heusden is de Schelde-depressie
breed (dreigt ‘uit de bocht te gaan’). In de stedelijke agglomeratie van Gent is er de samenvloeiing van Leie en
Schelde omheen de Blandijnberg. De Leie-depressie is breed (3 leien!) in Drongen en heeft een verwarde (moeilijk
te vatten) loop door Gent. Ten zuiden van Evergem, ter hoogte van de grens met de stad Gent heeft de Kalevallei
een aantal belangrijke natuurlijke waarden.

In deze alluviale depressies vinden we nog grote gehelen van meersen (Bourgoyen-Ossemeersen,
Gentbrugsemeersen-Damvallei, …) en alluviale bossen zoals de Vinderhoutse bossen. In het zuiden heeft men
verder nog (loof)bossen zoals Makegembos, Gentbos, en Aelmoeseneiebos tussen de open kouters. Het bos van
Ooidonk bevindt zich op een pleistocene opduiking in de Leievallei.

In het noorden situeert zich een oost-westgerichte dekzandrug (met o.a. Kloosterbos, Heidebos en Lembeekse
bossen). Deze dekzandrug wordt doorbroken door de kanaalzone Gent-Terneuzen. Ten zuiden van het oostelijk
gedeelte van de dekzandrug (t.h.v. Wachtebeke) is er de Moervaartdepressie met het provinciaal domein
Puyenbroek. Ten noorden bevatten de polders van Zeeuws-Vlaanderen een groot aantal kreekrelicten (het
Krekengebied). Tussen de dekzandrug en de polders bevindt zich het landschappelijk waardevolle Meetjesland. Ten
zuiden tekenen zich twee grote aaneengesloten straatdorpengebieden af. In het zuiden worden zij begrensd door
de Leie (het westelijk straatdorpengebied) en de Schelde (het oostelijk straatdorpengebied met de verschillende
Ledes).

De bestaande ruimtelijk-economische en verkeersstructuur 
De bestaande economische vestigingsplaatsen en verkeersrelaties zijn sterk met elkaar verbonden. De motor voor
de industrie bevindt zich in het noorden en wordt gedragen door de waterwegen met het Zeekanaal en de haven 
(22 Mi ton per jaar). Daarnaast zijn er nog de spoorontsluiting en de ring en havenweg (R4) oost en west. Het oostelijk
deel zou voornamelijk een ontsluitingsfunctie moeten vervullen, het westelijk deel een verbindingsfunctie11.
De spoorwegen met het Sint-Pietersstation (34.000 opstappers per dag) en het Dampoortstation (4.000
reizigers/dag) vormen een belangrijke toegang tot de stad en de binnenstad, waar zich een belangrijke concentratie
van arbeidsplaatsen in de verschillende, dikwijls gespecialiseerde handelsvestigingen bevindt. Langs
Brusselsesteenweg, Antwerpsesteenweg en Kortrijkse-steenweg bevinden zich belangrijke handelsconcentraties
met eerder grootschalige kleinhandel. Dit zijn de historisch gegroeide verbindingswegen met andere steden. Langs
de andere uitvalswegen zijn deze in mindere mate aanwezig. In Nazareth is er een opvallende concentratie aan
handelsvestigingen in de buurt van de E17.
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In het zuiden van het Gentse is er de sterke aanwezigheid van hoogtechnologische bedrijven, grotere campussen
van de universiteit met onder meer het universitair ziekenhuis, grotere kantoorgebouwen en de belangrijke
evenementenhal van Flanders Expo, in de buurt van de snelwegen (E40 en E17)12 met talrijke op- en afritten.

Bekeken ten opzichte van de totale land- en tuinbouwoppervlakte in de provincie is de tuinbouw belangrijk in een
noordelijke kring van gemeenten rond Gent (Gent zelf en van west naar oost Nevele, Evergem, Lochristi,
Destelbergen en Merelbeke). In de streek van Lochristi tot Merelbeke heeft men hierbij een specifieke concentratie
van (glas)sierteelt13. Dit serregebied sluit aan bij Gent. De landbouw is geconcentreerd in het noorden terwijl de
tuinbouw bij de noordoostkant (en ook zuidoostkant) van Gent aansluit.

Weinig toeristen vinden de weg naar Oost-Vlaanderen. Het recreatieve aanbod is beperkt. Gent vormt hierop, met
haar talrijke musea en historisch stadscentrum een uitzondering. De openluchtrecreatie kampt met een tekort aan
ruimte. Er zijn geen belangrijke attractieparken. De recreatieve domeinen Puyenbroek en de Blaarmeersen zijn de
meest bekende. Het meer in Overmere-Donk kan hier nog aan toegevoegd worden maar de Gavers en de Ster
liggen reeds verder af, te ver om in rekening te brengen als recreatief element voor de doorsnee recreant van Gent.

1.1.2 Administratieve situering

Gent is de provinciehoofdstad van Oost-Vlaanderen en behoort tot het arrondissement Gent-Eeklo. Het is een
fusiegemeente waarbij de stad Gent, naast het verworven gebied voor de ontwikkeling van de zeehaven, werd
uitgebreid met de randgemeenten Afsnee, Drongen, Mariakerke, Wondelgem, Oostakker, Sint-Amandsberg,
Ledeberg, Gentbrugge, Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem.

Ten zuiden en ten oosten van Gent hebben de aangrenzende gemeenten Sint-Martens-Latem, De Pinte, Merelbeke,
Melle en Destelbergen een sterk residentieel karakter gekregen. Ten noorden zijn Evergem en Lovendegem hierin
te vergelijken, hoewel zij hun landelijk karakter nog in belangrijke mate behouden hebben. Dit geldt tevens voor
Nevele, Wachtebeke, Lochristi en het noordoostelijk deel van Deinze. Zelzate is dan weer te typeren als de
havengemeente in het noorden.

1.2 Kengetallen

1.2.1 Gent in cijfers

Onderstaande tabel geeft een beeld van Gent aan de hand van cijfergegevens betreffende de bevolking, het
bodemgebruik, de welvaart, economische activiteiten en het wonen.

tabel 1 profiel van Gent

Gent

geografische ligging

noorderbreedte 51°4’

oosterlengte 3°42’

gemiddelde hoogte boven zeespiegel 8 m

bodemgebruik

totale oppervlakte 15.818 ha

oppervlakte Gent Centrum 2.169 ha

oppervlakte Gentse deelgemeenten 13.649 ha

oppervlakte open ruimte (1999) 7.903 ha

aandeel akkers, graslanden en boomgaarden in totaal (1999) 31,3%

aandeel bos in totaal (1999) 2,8%

aandeel woeste gronden in totaal (1999) (1) 4,0%

oppervlakte bebouwde ruimte (1999) (2) 5.040 ha

oppervlakte percelen met woningen (1999) (2) 2.582 ha

oppervlakte percelen met handelsgebouwen (1999) (3) 283 ha

oppervlakte percelen met industriegebouwen (1999) (4) 1.356 ha

oppervlakte percelen met gemeenschapsvoorzieningen (‘99) (5) 602 ha

oppervlakte water (6) 770 ha
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Gent

oppervlakte verontreinigde bodems (7) 735 ha

oppervlakte potentieel verontreinigde bodems (7) 294 ha

oppervlakte historisch verontreinigde gronden met noodzaak tot sanering (7) 157 ha

bevolking

totaal aantal inwoners (8) (1/1/2002) 226.083

dichtheid (aantal inwoners per km2) 1.446,28

bevolkingsevolutie 1991 - 2002 x 0,981 

aantal mannen (8) (1/1/2002) 109.938

aantal vrouwen (8) (1/1/2002) 116.145

aantal vreemdelingen (8) (1/1/2002) 14.590

aandeel jongeren (-14 jaar) (1997-RSZ) 16,0%

aandeel bejaarden (+65 jaar) (1997-RSZ) 18,2%

actieve bevolking (20-60 jaar) (1997-RSZ) 60,3%

aantal gezinnen (1/1/1999) 105.750

gezinsgrootte (pers. per gezin) (9) 2,12

natuurlijk saldo 1999 130

migratiesaldo 1999 -837

in- en uitwijkingsgemiddelde voor de periode 1996-1998 voor de 18-24 jarigen (10) +772

in- en uitwijkingsgemiddelde voor de periode 1996-1998 voor de 25-34 en 0-9 jarigen (10) -893

welvaart en economische activiteiten

gemiddeld inkomen/inwoner in euro (1997) 10.700

evolutie gemiddeld inkomen/inw. (’91-’97) X 1.31

aantal bestaansminimumtrekkers (’98) (11) 3.589

aantal werklozen, niet werkende (2000) 11.240

bezoldigde tewerkstelling (juni 1998) (12) 127.378

aandeel bezoldigde tewerkstelling in de primaire sector (juni 1998) 0,1%

aandeel bezoldigde tewerkstelling in de industrie en bouw (juni 1998) 27,0%

aandeel bezoldigde tewerkstelling in de tertiaire sector (juni 1998) 72,9%

aantal zelfstandigen (12) 15.637

aantal leerlingen kleuter-, lager onderwijs (13) (1997) 26.749

aantal leerlingen secundair onderwijs (13) (1997) 30.278

aantal studenten hoger onderwijs (13) (1998) 42.587

werkloosheidsgraad (1998) (14) 14%

werkgelegenheidsgraad (1998) (15) 102%

activiteitsgraad (1998) (16) 74%

aantal bedrijven (12) 6.480

bedrag investeringen in Gent (in miljoen euro) (1996) (17) 550,6

bedrag omzet in Gent (in miljoen euro)(1996) (17) 12.762,8

bedrag toegevoegde waarde in Gent (in miljoen euro) (1996) (17) 3.073,5

aantal land- en tuinbouwbedrijven (1997) (18) 317

aantal ziekenhuizen en psychiatrische instellingen (19) 15

aantal ziekenhuisbedden (19) 4.121

totaal aantal handelspanden (20) 4.380

aantal horecazaken (20) 796

aantal detailhandelszaken (20) 2696

gemiddelde verkoopprijs handels- en nijverheidsgebouwen (in euro) (21) 181.164

aantal verkopen handels- en nijverheidsgebouwen (1998) (21) 279

gemiddelde verkoopprijs nijverheidsgronden (euro per m2) (21) 26,44

oppervlakte verkochte landbouwgronden (21) 65

gemiddelde verkoopprijs van landbouwgronden (euro per m2) (21) 2,52

aantal lossingen en ladingen in de havens (in 1000 ton) (22) 23.905

(vervolg)



Gent

wonen 

totaal aantal bewoonde woningen (incl. kamers, 1996) (23) (24) 124.684

totale woningdichtheid (aantal woningen per hectare) 8

aantal eengezinswoningen (1996) (24) 66.770

aantal appartementen/studio’s (1996) (24) 37.558

aantal kamerwoningen (1996) (24) 20.356

aantal sociale woningen (1996) (24) 11.977

aantal sociale huurappartementen 1998 (VHM) 8.309

aandeel huurwoningen (1991) 50,7%

aandeel woningen < 35 m2 (1991) 6,1%

aandeel woningen zonder badkamer of stortbad (1991) 15,9%

aandeel vooroorlogse woningen (< 1946) (1991) 33,5%

gemiddelde verkoopprijs gewone woonhuizen (in euro) (1998) (21) 63.322

aantal verkopen van gewone woonhuizen (1998) (21) 2.274

gemiddelde verkoopprijs appartementen en delen van woongebouwen (in euro) (1998) (21) 60.085

aantal verkopen appartementen en delen van woongebouwen (1998) (21) 1071

gemiddelde verkoopprijs van bouwkavels (in euro) (1998) (21) 66.293

aantal verkopen van bouwgronden (1998) (21) 411

gemiddelde verkoopprijs per m2 perceel (in euro) (1997) (25) 106,32

recreatie en toerisme

Oppervlakte openbaar groen (26) 470 ha

Oppervlakte bereikbaar en toegankelijk bos binnen een straal van 5 km (27) 54 ha

oppervlakte bereikbaar en toegankelijk bos binnen een straal van 12 km (27) 907 ha

oppervlakte volkstuintjes 30 ha

aantal musea (27) 29

aantal schouwburgen (27) 12

aantal leegstaande historische gebouwen (27) 294

aantal pleinen en markten (28) 45

aantal publiek toegankelijke en polyvalente sporthallen (27) 41

aantal openbaar toegankelijke zwembaden (27) 13

aantal speel- en ontmoetingsruimten (27) 110

aantal bioscopen (27) 4

aantal bezoekers bezienswaardigheden (1999) 1.287.000

aantal overnachtingen in hotels (2000) (29) 622.112

natuur

oppervlakte natuurreservaten (1999) (30) 7,7 ha

oppervlakte specifieke vegetaties volgens het vegetatiebesluit (31) 1.969 ha

oppervlakte verboden te wijzigen vegetaties (31) 649 ha

oppervlakte vegetaties met vergunningsplichtige wijzigingen (31) 277 ha

oppervlakte vegetaties met meldingsplichtige wijzigingen (31) 186 ha

oppervlakte vegetaties met zorgplicht (31) 857 ha

oppervlakte vegetaties (verbod- of vergunningsplichtige) in groengebied (31) 845 ha

oppervlakte verboden te wijzigen vegetaties in groengebied (31) 568 ha

oppervlakte aan natuurkernen (32) 807 ha

verkeer

lengte wegen 1.046 km

oppervlakte gewest- en autosnelwegen 280 ha

aantal opstappers Sint-Pietersstation 34.000/dag

aantal opstappers Dampoortstation 4.000/dag

aantal voertuigen E17, beide richtingen samen 83.400/dag

aantal voertuigen E40, beide richtingen samen 85.000/dag

aantal reizigers de Lijn 100.000/dag

aantal fietsers, avondspits 21.000/uur

aantal aangekomen zeeschepen (1999) 3.089

aantal geladen schepen op de Ringvaart om Gent (1999) (33) 26.547

(vervolg)
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(1) Schaapsweide, woeste grond, heide, rots, moeras, veen, turfgrond, aanspoeling, wal, dijk, steenberg.

(2) Oppervlakte van de percelen waarop bebouwing voorkomt.

(3) Oppervlakte percelen met kantoorgebouwen en commerciële gebouwen.

(4) Oppervlakte percelen met industriële gebouwen en opslaggebouwen.

(5) Openbare gebouwen, uitrustingen van openbaar nut, gebouwen bestemd voor maatschappelijk welzijn en gezondheid, gebouwen voor

onderwijs en cultuur, gebouwen voor erediensten en gebouwen voor sport en ontspanning.

(6) Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling, RSG, deelstudie natuur, april 1999, dit is zowat 5% van de totale oppervlakte.

(7) Mens en Ruimte / Groep Planning, RSG, deelstudie leefmilieu, december 1999.

(8) Werkelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2000, (www.statbel.fgov.be/downloads/pop2000com.xls).

(9) Aantal inwoners 1/1/1999 volgens rijksregister / Aantal private en collectieve huishoudens 1/1/1999 (bron NIS).

(10) Stativaria 24: in- en Uitwijking in Vlaamse steden en gemeenten, Analyse naar leeftijd en ruimtelijke structurenvoor de periode 1996-1998, APS.

(11) Bron: ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, bewerking: casum – ufsia.

(12) RSZ, 1998, bewerking DEWER 2000 en APS.

(13) VRIND '99, Iris consulting, ruimtelijk structuurplan Gent, deelstudie economie, handel en diensten, januari 2000.

(14) Verhouding tussen aantal niet werkende werklozen en de beroepsbevolking (aantal actieven op arbeidsmarkt: werkenden en werkzoekenden)

, bron: www.vlaanderen.be – Interactieve APS-databank .

(15) Verhouding tussen aantal arbeidsplaatsen en de totale bevolking op beroepsactieve leeftijd, bron ibidem.

(16) Verhouding tussen de totale beroepsbevolking en de bevolking op beroepsactieve leeftijd, bron ibidem.

(17) Stativaria 21, 1999.

(18) NIS, 15 mei telling 1997. Hiervan zijn er 186 beroepsbedrijven en 131 gelegenheidsbedrijven.

(19) Iris Consulting, RSG Deelstudie economie – handel en diensten, 31/01/1999.

(20) Stad Gent (DEWER), Detailhandelsatlas Stad Gent, december 1997.

(21) NIS, financiële statistieken, verkopen van onroerende goederen 1998, nr. 77-1999. De verstrekte prijzen bevatten noch de registratierechten,

noch de notariële kosten.

(22) SERV jaarverslag 1998 p. 95.

(23) Het gaat hier om bewoonde woningen door gedomicilieerde bewoners. In het kader van een inventarisatie van de geostatistische survey in

1984 werden in 1984 112.361 woongelegenheden geteld, waarvan 63% eengezinswoningen, 24% appartementen en 13% kamers.

(24) Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Stad Gent, RSG, Deelstudie Huisvesting, april 2001.

(25) Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Wonen onderzocht 1995-1999, p. 190. De prijzen in Gent zelf variëren sterk naar ruimtelijke

situering. Zo bedroeg de prijs per m2 perceel in het centrum tussen Leie en Ketelvaart zo’n 39.000 Bfr., in Oostakker 4.750 Bfr. en

daartussenin, rond Ekkergem zo’n 20.950 Bfr. Wondelgem ligt rond de gemiddelde prijs in Gent: 11.350 Bfr.

(26) Dit is zo'n 21 m2 per inwoner, Inventaris Plantsoendienst, 1997 -> excl. Reservaten.

(27) ISEG - K.U.Leuven / Mens en Ruimte, RSG, deelstudie recreatie, december 1999.

(28) Coene A., 1997, Overmarkten en pleinen te Gent, een verkenningstocht, in: Planologisch Nieuws, 1997/ p. 135-136, aangegeven in ISEG-

K.U.Leuven / Mens & Ruimte NV /RSG, Deelstudie Recreatie /december 1999.

(29) De sterke stijging (+ 54%) van het aantal overnachtingen in hotels gedurende de laatste zes jaar tot 622.112 overnachtingen in 2000, NIS, 

(30) Instituut voor Natuurbehoud, Natuurrapport 1999, Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid, 1999 p. 145. Oppervlakte 

van de erkende natuurreservaten en niet-erkende natuurreservaten beheerd door erkende natuurverenigingen of door het Vlaamse gewest 

(AMINAL).

(31) Dienst Leefmilieu & Natuurontwikkeling, RSG, deelstudie natuur, april 1999.

(32) Vegetatiecomplexen haven, Vinderhoutse bossen, Bourgoyen-Ossemeersen en andere Leiemeersen, Gentbrugsemeersen, Dienst 

Leefmilieu & Natuurontwikkeling, RSG, deelstudie natuur, april 1999 (33) AWZ, Statistiek van het goederenvervoer over de waterweg, 1999.

hiermee is Gent de sterkste stijger qua overnachtingen in Vlaanderen.



1.2.2 Demografisch profiel

1.2.2.1 Positie van Gent t.o.v. andere belgische steden

Administratief gezien is Gent, met uitzondering van Brussel-19, de tweede grootste stad van België, na Antwerpen,
maar vóór Charleroi en Luik.

tabel 2 bevolking in vijf grote Belgische steden

Gent Brussel (19) Antwerpen Charleroi Luik

bevolking 1981 239.256 997.293 501.261 223.343 214.119

bevolking 1998 224.545 953.175 449.745 203.853 188.568

evolutie 1981-97 -6,1% -4,4% -10,3% -8,7% -11,9%

ouderdomscoëfficiënt14 1997 114 99 122 101 123

bron: DEWER, gebaseerd op NIS-, RSZ- en NBB-gegevens.

1.2.2.2 Bevolkingsevolutie van Gent

Terwijl Vlaanderen een lichte bevolkingsgroei kent, verliest Gent al sinds het midden van de jaren zestig op continue
wijze inwoners. Bij de fusie telde Gent 246.171 inwoners. Begin 2002 zijn dit er nog 226.083. De evolutie is
weergegeven in tabel 3.

tabel 3 bevolkingsevolutie Gent 1978 - 2002

aantal inwoners gemiddelde jaarlijkse procentueel verlies

evolutie over 5 jaar

1978 246.171 --- ---

1980 241.695 -2.238 ---

1985 234.653 -1.408 -2,91%

1990 230.762 -778 -1,66%

1995 227.456 -661 -1,43%

2000 224.180 -615 -1,44%

2001 224.573 +413 +0,18%

2002 226.083 +1.510 +0,67%

bron: Dewer, 1998, NIS, 2000

Het natuurlijk saldo (het verschil tussen het geboorte- en het sterftecijfer) is sinds 1990 positief. Dit is niet te wijten
aan de stijging van het aantal geboortes, wel aan een daling van het aantal sterfgevallen. De ontvolking van Gent
tussen 1990 en 2000 is dus volledig te wijten aan een negatief migratiesaldo: er trekken meer mensen weg uit Gent
dan er zich komen vestigen.

tabel 4 natuurlijk en migratiesaldo in Gent

jaargemiddelde jaargemiddelde

1978-1987 1988-1997

geboorten 2.811 2.828

sterfgevallen 3.149 2.672

natuurlijke saldo -338 +156

immigratie 7.426 7.966

emigratie 8.517 8.949

migratiesaldo -1.091 -983

totaal saldo -1.429 +827

bron: Stad Gent, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, eigen verwerking
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Ook de evolutie van de leeftijdsopbouw duidt op een vergrijzing van Gent. Hoewel het verschijnsel nu enigszins
afremt, is de bevolkingsafname vooral terug te vinden bij de jongeren (-20 jaar). Na een daling van het aantal
ouderen bij aanvang van de jaren tachtig, is sinds 1985 een toename van het aantal ouderen merkbaar.

tabel 5 evolutie van de leeftijdsopbouw

aandeel aandeel aandeel 

0-19 jarigen 20-65 jarigen +65 jarigen

1978 25,9% 56,8% 17,3%

1980 25,2% 57,2% 17,6%

1985 23,2% 60,4% 16,5%

1990 21,9% 60,8% 17,3%

1995 21,4% 60,9% 17,8%

1997 21,4% 60,4% 18,2%

bron: Stad Gent, Dienst Bevolking en Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, eigen verwerking

De verhuisbewegingen zijn leeftijdsgebonden. De grootste groep onder de vestigers zijn jongeren en
jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar. Bij de vertrekkers overweegt de leeftijdsgroep van de jonge gezinnen: de
kinderen (0-9 jaar) en de leeftijdsklasse van 25 tot 34 jaar.

tabel 6 interne en externe migratie15

migratiesaldo per leeftijdsgroep, gemiddelde ‘96-‘98 in %

leeftijd intern extern totaal

10-17 jarigen -0,54 +0,32 -0,22 - 41

18-24 jarigen +2,80 +1,19 +4,00 +772

25-34 & 0-9 jarigen -1,67 +0,23 -1,44 -893

35-54 jarigen -0,77 -0,02 -0,79 -480

55-74 jarigen -0,38 +0,01 -0,37 -172

+ 75 jarigen -1,42 -0,01 -1,42 -257

totaal -0,66 +0,19 -0,48 -1071

bron: APS, juni 2000, Stativaria 24

Het verlies wordt lichtjes getemperd door de instroom ingevolge externe migratie. Hoewel de netto-uitstroom daalt
(resp. -1308, -1135 en -769 in 1996, ’97 en ’98 , is de uitwijking scherper voor deze drie jaar dan in het begin van
de negentiger jaren, met een saldo gelijk aan -0,25% (gemiddelde 1990-1992).

Het negatieve migratiesaldo van Gent (-0,48%) staat tegenover de positieve migratiesaldi van verschillende van de
buurgemeenten zoals Lochristi (+1,24%), Evergem (+0,84%), Merelbeke (+0,82%), Melle (+0,65%). Het gaat
bovendien niet alleen om de directe buurgemeenten. Ook gemeenten zoals Gavere (+0,75%), Nazareth (+0,65%),
Aalter (+0,95%) en Zomergem (+0,55%) kennen een belangrijk positief migratiesaldo. De Pinte (-0,05%) en
Destelbergen (-0,29%), vroeger gekend als de residentiële gemeenten rond Gent kennen dan weer een negatief
migratiesaldo16.

1.2.2.3 Bevolkingsevolutie per deelgemeente

De deelgemeenten van Gent gedragen zich demografisch ruimtelijk anders. Een onderscheid tussen de 10
deelgemeenten wordt weergegeven in tabel 7. Afgezien van enkele uitzonderingen verloren het centrum en de
onmiddellijk aansluitende wijken van de aanpalende deelgemeenten inwoners tijdens de periode 1987-1997. In het
centrum kenden vooral de statistische sectoren Kuip (-9%) en Gent-Zuid (-20%) een belangrijke bevolkingsafname.
Sint-Macharius (+11%, nieuwe woonprojecten), Voormuide (+8%, goedkope koop- en huurwoningen), Patershol
(+7%, renovaties) en Blaisantvest (+2%) kenden daarentegen een toename. Ook de perifeer gelegen sectoren
Oostakker, Zwijnaarde, Drongen, Mariakerke en Wondelgem kenden een opvallende bevolkingstoename.
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tabel 7 bevolkingsevolutie in de deelgemeenten tussen 1987 en 1997

deelgemeente aantal aantal verschil evolutie ten opzichte van 

inwoners 1986 inwoners 1987                        1997-1986        het aantal inwoners in 1986

Gent-Centrum 122.657 112.831 - 9826 -8,01% 

Oostakker 12.817 13.457 + 640 +4,99%

Sint-Amandsberg 21.922 21.567 - 355 -1,62%

Gentbrugge 20.116 19.812 - 304 -1,51%

Ledeberg 8.641 7.955 - 686 -7,94%

Zwijnaarde 6.818 6.918 + 100 +1,47%

Sint-Denijs-Westrem 6.177 6.755 + 578 +9,36%

Drongen 12.037 12.213 + 176 +1,46%

Mariakerke 11.323 11.558 + 235 +2,08%

Wondelgem 11.743 12.327 + 584 +4,97%

totaal                       234.251 225.393 - 8.858 -3,78%

bron: Stad Gent, Dienst Bevolking en Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, eigen verwerking

Tijdens de periode 1997-2001 tekenden vooral de westelijke en zuidelijke sectoren van de kernstad (Heernis, Gent-
centrum-Zuid, Dierentuin, Sint-Pieters, Heuvelpoort, Station, Ganzendries, Brugse Poort, Nieuw Gent, Steengoed) de
grootste bevolkingsverliezen op. Vooral de bevolkingsafname in Brugse Poort is hierbij opvallend (-797 inwoners). Deze
verschuiving speelt zich, gezien de beperkte toename van leegstand, wellicht af van vaste bewoners naar niet-
gedomicilieerden (studenten, starters, vreemdelingen enz.). Bevolkingstoename was er voor die zelfde periode vooral in
de noordelijke delen van Sint-Amandsberg, Oostakker, Drongen en de noordelijke delen van de gordel (Bloemekenswijk
en Rabot) en de binnenstad (Prinsenhof, Briel, Begijnhofdries, Patershol, Sint-Jacobs).

Analyse van de verhuisbewegingen in 1998 toont aan dat meer mensen vanuit het stadscentrum naar de deelgemeenten
verhuizen dan omgekeerd (saldo = -1010). Er vertrekken meer inwoners vanuit de deelgemeenten naar andere gemeenten
dan omgekeerd (saldo -882). Niet het centrum, maar de deelgemeenten verliezen inwoners aan andere gemeenten.

1.2.2.4 Gezinsevolutie in Gent en de deelgemeenten

Terwijl de bevolking afnam, steeg het aantal gezinnen. Daar waar er in 1997 in Gent 103.051 gezinnen waren, zijn
dit er begin 1999 al 105.750. Dit is te wijten aan de gezinsverdunning. Door de stijging van het aantal alleenstaanden
en de daling van het aantal grotere gezinnen neemt de gezinsgrootte van de Gentse gezinnen voortdurend af. Waar
de gemiddelde gezinsgrootte in 1981 2,44 en in 1992 2,16 bedroeg, is deze in 1999 gezakt tot 2,12. Ook hier ziet
men een onderscheid tussen het centrum en de deelgemeenten. Slechts 30% van de Gentse gezinnen telt in 1999
nog één of meerdere kinderen.

Wat de spreiding van de gezinstypes betreft, zijn de eenpersoonsgezinnen opvallend geconcentreerd in de
stadskern. Drie- en meerpersoonsgezinnen zijn het kieskeurigst wat hun vestigingsplaats betreft. Drongen, de rand
van Mariakerke, Wondelgem en Oostakker hebben het grootste aandeel gezinnen met kinderen.

tabel 8 gezinnen naar gezinsgrootte in de Gentse deelgemeenten 1997

aantal gezinsgrootte % 1-persoon- % 2-persoon- % 3-persoon-

gezinnen gemiddelde gezinnen gezinnen gezinnen

Gent-Centrum 50.230 1,96 51 27 10

Oostakker 5.088 2,55 25 34 18

Sint-Amandsberg 11.074 2,32 34 33 15

Gentbrugge 6.092 2,35 29 35 18

Ledeberg 6.097 2,20 38 33 14

Zwijnaarde 2.723 2,54 24 35 19

Sint-Denijs-Westrem 2.461 2,50 27 34 17

Drongen 4.796 2,68 19 35 19

Mariakerke 6.422 2,36 30 34 18

Wondelgem 8.068 2,34 29 36 18

totaal 103.051 2,19 40 31 14

bron: Stad Gent, Dienst Bevolking en Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
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De verhuisbewegingen zijn niet alleen leeftijds- maar ook gezinsspecifiek. Bij de inwijkelingen gaat het om kleine
gezinnen, alleenstaanden of koppels zonder kinderen. Ze hebben bovendien een hoge verhuisactiviteit binnen de
stad. Bij de stadsverlaters gaat het veelal om grotere gezinnen in een verdere fase van gezinsvorming.

1.2.3 SOCIO-ECONOMISCH PROFIEL

1.2.3.1 Vergelijking met enkele vergelijkbare middelgrote pendelgewesten in West-Europa

Slechts een beperkt aantal middelgrote steden in Europa hebben een eigen pendelgewest en zijn goed gelegen ten
opzichte van de metropolitaanse gebieden. Gent is er één van. Met behulp van een aantal regionale indicatoren (het
Bruto Regionaal Product (BRP) per inwoner, de werkloosheidsgraad en de tewerkstelling in de dienstensector) kan
een vergelijking gemaakt worden17.

tabel 9 belangrijkste regionale indicatoren voor vergelijkbare Europese regio’s

Oost -Vlaanderen (Gent) 1,3 451 108 6,8 65

Namen (Namen) 0,4 118 89 12,3 77

Gelderland (Arnhem /

Nijmegen) 1,8 359 92 6,6 69

Münster (Münster) 2,5 368 96 7,4 63

Zwaben (Augsburg) 1,7 169 110 4,5 52

Centre (Orléans) 2,4 62 100 10,7 62

Bourgogne (Dijon) 1,6 51 96 10,8 61

Oxon, Berks en Bucks 2,0 349 116 5,2 77

(Reading en Oxford)

Notts en Derbs 2,0 413 90 9,0 62

(Nottingham en Derby)

EU 12 349 148 100 10,8 64

EU 15 370 116 100 10,7 64

bron: DEWER 1998, Socio-economisch profiel van Gent en zijn pendelgewest

1.2.3.2 Positie van Gent t.o.v. andere Belgische steden

In tabel 10 wordt Gent vergeleken met de andere grote Belgische steden. Behalve de bevolkingsevolutie en de
ouderdomscoëfficiënt is ook de tewerkstelling, verdeeld naar loontrekkenden en zelfstandigen enerzijds en naar
sector anderzijds, een indicator. De cijfers werden gedateerd op 1995 om een vergelijking mogelijk te maken.
Daarnaast worden de steden onderling vergeleken naar economische beslissingskracht aan de hand van de
indicatoren omzet, toegevoegde waarde en investeringen. Uit de cijfers blijkt dat Gent in 1995 van de vijf grote
steden de meest dynamische en de meest gezonde economische structuur had.

tabel 10 socio-economische vergelijking van Gent met vier andere grote Belgische steden

Gent Brussel (19) Antwerpen Charleroi Luik

gezinsinkomen 1996 898.200 871.000 845.900 752.300 797.900

werkloosheid 1997 10,9% 13,4% 10,8% 17,7% 18,8%

loontrekkenden 1995 125.207 560.247 235.431 78.293 93.171

evolutie 1982-95 +14,5% -0,2% -3,0% -12,6% -5,8%

zelfstandigen 1995 16.173 63.099 30.890 10.045 11.499

evolutie 1982-95 +8,6% +3,0% +1,0% -4,8% -4,6%

totale tewerkstelling 1995 141.380 623.346 266.321 88.338 104.670

evolutie 1982-95 +13,8% +0,1% -2,6% -11,8% -5,6%

% zelfstandigen 1995 11,4% 10,1% 11,6% 11,0% 11,4%

16

Bevolking 1993 

(x miljoen)

Bevolkings-

dichtheid

BRP/inwoner ten

opzichte van EU (%)

Werkloosheid

1993 (%)

Tewerkstelling

diensten 1995 (%)



tewerkstelling/100 inwoners 62,7 65,6 58,8 43,1 55,2

primaire sector 1995 0,16% 0,06% 0,09% 0,04% 0,05%

secundaire sector 1995 29,3% 11,9% 25,6% 29,2% 13,0%

tertiaire sector 1995 70,6% 88,0% 74,4% 70,7% 87,0%

evolutie tewerkstelling II sector 1982-95 -9,6% -34,3% -23,8% -42,7% -39,2%

evolutie tewerkstelling III sector 1982-95 +28,6% +7,4% +7,0% +11,6% +2,7%

evolutie omzet bedrijven 1990-95 +18,6% --- +12,1% -16,1% +15,7%

evolutie toegevoegde waarde bedrijven 1990-95 +24,0% --- +13,3% -21,9% -7,7%

evolutie investeringen 

bedrijven 1990-95 +0,03% --- -32,4% -50,8% -27,3%

bron: DEWER, gebaseerd op NIS-, RSZ- en NBB-gegevens.

Uit een recentere analyse van de economische positie van de steden en gemeenten in Vlaanderen18 blijkt dat het
stadsgewest Gent nog steeds sterk staat inzake omzet en toegevoegde waarde, maar een sterke daling kent inzake
investeringen. Inzake economische slagkracht van de ondernemingen (EDP) staat het stadsgewest Gent (vooral
door haar belangrijke omzet) op de derde plaats in Vlaanderen samen met het stadsgewest Kortrijk-Roeselare (met
een belangrijke toegevoegde waarde en investeringen). Het stadsgewest Antwerpen staat op de eerste plaats, de
Vlaamse rand rond Brussel volgt op de tweede plaats. Na Gent en Kortrijk-Roeselare volgt Hasselt-Genk op de
vijfde plaats.

Uit deze studie blijkt verder dat het centrum van Vlaanderen (de Vlaamse Ruit) inzake bedrijfseconomische
dynamiek in Vlaanderen een zwakke evolutie kent. De dynamiek situeert zich voornamelijk in het centrale deel van
West-Vlaanderen en rond de bi-pool Hasselt-Genk. De slagkracht in de plattelandskernen stijgt zowat overal.

1.2.3.3 Economische positie van Gent t.o.v. de regio 

Gent is nog steeds een belangrijk pendelgewest. Indien men de werkgelegenheid bekijkt die in de stad wordt
gegenereerd, overtreft deze het aantal inwoners. Andere gemeenten in de buurt met een belangrijke
werkgelegenheid (+70%) zijn de kleinere steden Eeklo en Deinze en het als economisch knooppunt geselecteerde
Nazareth. Gent kent nog steeds een belangrijke omzet (446.571 mln), toegevoegde waarde (123.986 mln) en
investeringen (24.693 mln). Wat zowel omzet als toegevoegde waarde betreft is een constante groei merkbaar die
hoger is dan gemiddeld in zowel arrondissement, provincie als gewest.

tabel 11 economische situering van Gent t.o.v. de regio

Gent arr. Gent Oost- Vlaanderen

Vlaanderen

gemiddelde evolutie omzet ‘93-‘96 + 21,0% +15,5% +7,7% +7,5%

gemiddelde evolutie toeg. waarde ‘93-‘96 + 14,1% +11,4% + 5,9% +6,2%

gemiddelde evolutie investeringen ‘93-‘96 - 3,1% - 2,0% + 1,6% +5,8%

Toegevoegde waarde/omzet 1996 0,27 0,28 0,30 0,29

Investeringen/Toegevoegde waarde 1996 0,21 0,23 0,25 0,25

Werkgelegenheidsgraad 1996 107,0% 74,2% 60,9% 64,9%

bron: APS, Stativaria 21

Problematischer is echter de daling van de investeringen. Deze daling staat tegenover de stijging in zowel het Vlaamse
Gewest als in de provincie. In het arrondissement daalden de investeringen over het algemeen, maar minder scherp
dan in Gent. Bovendien is ook de verhouding toegevoegde waarde/investeringen lager. Het duidt op een mogelijke
achteruitgang van de economische positie van de stad. Van de gemeenten die potentieel (gedeeltelijk) tot het
grootstedelijk gebied behoren, kenden trouwens enkel Melle (+13,5%) en Destelbergen (+4,9%) een stijging van
investeringen. Evergem (-25,2%) en Merelbeke (-16,5%) kenden een belangrijke daling. Ook Nazareth, geselecteerd
als economisch knooppunt, kende een daling (-12,9%). Daartegenover zijn er de stijgingen in gemeenten in het
buitengebied zoals Gavere (+14,2%), Lovendegem (+17,3%), Zomergem (+31,4%) en Sint-Martens-Latem (11,9%).
Deinze (structuurondersteunend kleinstedelijk gebied), en Zelzate (onderdeel stedelijk netwerk Gent-Terneuzen)
kenden eveneens een gemiddelde toename van investeringen, zijnde respectievelijk +9,2% en +27,8%.

Gent Brussel (19) Antwerpen Charleroi Luik

(vervolg)
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1.2.3.4 Sociale positie van de Gentse inwoners t.o.v. de regio

De stedelijke problematiek is ook sociale problematiek. Een aantal indicatoren hiervoor, eveneens gebruikt binnen het
kader van het SIF-decreet, zijn het aantal kinderen geboren in kansarme gezinnen (539), het aantal jongeren in contact
met de bijzondere jeugdbijstand (704), het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen (uvw’s) jonger dan 25 jaar (2.243), het
aantal werklozen langer dan 1 jaar uitkeringsgerechtigd (7.737), het aantal bestaansminimumtrekkers (3.418) en het
aantal SIF-vreemdelingen (13.686). Ook het aantal sociale huurappartementen (8.309) is aangegeven.

tabel 12 sociale situering van Gent t.o.v. de regio

Gent arr. Gent Oost-Vlaanderen Vlaanderen

kinderen geboren in kansarme gezinnen 9,92 5,50 4,01 3,88

t.o.v. aantal geboren kinderen (K&G, 1996-1997)

bijzondere jeugdbijstand 0,31 0,19 0,18 0,19

t.o.v. aantal inwoners (1/1/1999)

aantal uvw’s < 25 jaar 1,00 0,64 0,59 0,52

t.o.v. aantal inwoners (gem. ‘96-‘98)

uvw >1 jaar t.o.v. aantal inwoners (gem. ‘96-‘98) 3,45 2,29 2,01 1,86

bestaansminimumtrekkers 1,52 0,81 0,55 0,49

t.o.v. aantal inwoners (gem. ‘96-‘98)

SIF-vreemdelingen t.o.v. aantal inwoners (1/1/1998) 6,09 2,97 2,06 2,68

sociale huurappartementen 7,89 4,12 2,54 2,45

t.o.v. aantal woningen (1/1/1998)

bron: APS, Stativaria 22

1.2.4 Ruimtebalansen

Onder ruimtebalans wordt de verdeling van de oppervlakten aan gronden verstaan. Het kan gaan over de
bestemming van deze gronden, maar evenzeer over het gekadastreerde gebruik of het gebruik zoals het wordt
gedetecteerd met satellietbeelden.

1.2.4.1 Bodembestemmingen volgens het gewestplan 28/10/1998

De belangrijkste bodembestemmingen in Gent hebben te maken met wonen en bedrijvigheid. Een aanzienlijk deel
van deze laatste categorie behoort tot het zeehavengebied. Ook voor de landbouw werd een aanzienlijk deel van
het grondgebied bestemd.

tabel 13 bestemmingsverdeling Gent, toestand 28/10/1998

Categorie oppervlakte (ha) aandeel totale oppervlakte

woongebieden 5.325 33,9%

_ gebied voor stedelijke ontwikkeling 35 0,2%

_ woongebieden19 4.993 31,8%

_ woonuitbreidingsgebieden 297 1,9%

recreatiegebieden20 194 1,2%

agrarische gebieden 21 3.141 19,9%

groen 1.702 10,8%

_ buffer- en koppelingsgebieden 22 421 2,7%

_ natuurgebieden 23 764 4,8%

_ groene gebieden 24 517 3,3%

bedrijven, nutsvoorzieningen en ontginning 4.621 29,8%

_ gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven 2.613 17,0%

_ bedrijventerreinen en terreinen voor nutsvoorzieningen 25 1.880 12,0%

_ reservegebieden voor bedrijventerreinen 26 65 0,4%

_ ontginningsgebieden 63 0,4%

bestaande autosnelwegen en waterwegen 807 5,0%

bron: AROHM 01/11/99, OC-GIS-Vlaanderen 1999, digitale vectoriele versie van het gewestplan 1/10.000

18
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figuur 4 verdeling bodembestemmingen volgens het gewestplan

1.2.4.2 Bodemgebruik volgens het NIS

Evolutie bebouwde oppervlakte Gent t.o.v. haar regio

De oppervlakte aan bebouwde percelen is voor geheel Vlaanderen over de periode 1985-1999 met 39%
toegenomen. De laatste vier jaren was er een toename van acht procent of zowat twee procent per jaar. De volgende
tabel geeft aan dat de toename niet zozeer plaatsvond binnen een verstedelijkt gebied als Gent, maar eerder
daarbuiten. Zelfs de toename op arrondissementeel niveau is lager dan deze voor de provincie of voor Vlaanderen27.

tabel 14 evolutie bebouwde oppervlakte in Gent en Vlaanderen

Gent arr. Gent Oost-Vlaanderen Vlaanderen

totale oppervlakte (ha) 15.618 94.362 298.224 1.352.225

aandeel oppervlakte 31,0% 17,2% 15,3% 15,0%

aan bebouwde percelen 1995 (%)

aandeel oppervlakte 32,3% 18,4% 16,4% 16,1%

aan bebouwde percelen 1999 (%)

evolutie oppervlakte bebouwde percelen ’95-’99 (%) +4,1% +7,1% +7,5% +7,9%

bron: APS 1997, Stativaria 18, APS 1999, eigenverwerking

Binnen het arrondissement Gent was de belangrijkste absolute toename te noteren in Gent. Ten opzichte van de
reeds bebouwde percelen, wordt in de andere gemeenten van het arrondissement echter tweemaal zoveel gebouwd
als in Gent zelf. Terwijl de oppervlakte aan bebouwde percelen in die andere gemeenten (arrondissement - Gent)
steeg met 8,4%, bedroeg deze stijging in Gent slechts 4,1%. De belangrijkste toename is te vinden in Nazareth
(18,6%). Ten opzichte van de totale oppervlakte van de gemeenten scoren Destelbergen (+2,25%) en Merelbeke
(+2,12%) het hoogst.

Deze evolutie van de bebouwde oppervlakte kan worden opgesplitst naar aard van de bebouwing. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen de oppervlakte met in hoofdzaak een woonfunctie (appartementen, buildings, huizen
en hoeven), industrie (ambacht en industrie) en handel (zowel kantoren als handelsgebouwen). Deze opsplitsing is
weergegeven in tabel 15.
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tabel 15 evolutie woningen, industriegebouwen en handelsgebouwen

Gent arr. Gent Oost-Vlaanderen Vlaanderen

evolutie oppervlakte  +5,1% +7,8% +7,8% +8,2%

bebouwde percelen voor wonen ’95 - ‘99

evolutie oppervlakte +0,6% +3,4% +6,2% +9,2%

bebouwde percelen voor industrie ’95 - ‘99

evolutie oppervlakte +5,7% +6,3% +6,9% +7%

bebouwde percelen voor handel ’95 - ‘99

bron: APS 1997, Stativaria 18, APS 1999, eigenverwerking

Het feit dat de totale oppervlakte aan bebouwde percelen in de omliggende gemeenten het dubbele is van deze in
Gent is vooral toe te schrijven aan de toename van bebouwde percelen voor industrie, ambacht en opslag. Daar
waar er in Gent slechts een toename te noteren valt van 0,6%, bedraagt deze toename in de andere gemeenten
(arrondissement Gent) samen maar liefst 7,4%. Het aandeel van Gent t.o.v. het arrondissement daalde van 57,9%
naar 56,3%. Deze vorm van bebouwing steeg relatief zelfs sterker in de rest van de provincie dan in het
arrondissement (+8%). Het aandeel van Gent t.o.v. de provincie daalde van 23% naar 21,8%.

Inzake wonen is de evolutie van de oppervlakte aan bebouwde percelen in het arrondissement gelijkaardig (en zelfs
iets hoger) aan deze van de rest van de provincie. De toename in Gent is echter lager. Terwijl in Gent zelf een
toename te noteren viel van 5,7%, bedroeg deze in de rest van het arrondissement 8,54% en voor de rest van de
provincie 7,77%. Het aandeel van Gent t.o.v. het arrondissement inzake wonen bedroeg in 1995 nog 22,2%, in 1999
is dit gedaald tot 21,6%.

Ook de oppervlakte aan bebouwde percelen voor handel steeg minder in Gent dan in het arrondissement. Het
verschil is echter minder sterk. In Gent viel een toename te noteren van 5,1%, in het arrondissement 6,3% (of indien
men Gent niet meerekent zoals in bovenstaande paragrafen, 6,8%). Het aandeel van Gent in het arrondissement
daalde van 41,2% naar 41%.

Gekadastreerde oppervlakte te Gent

De oppervlakte aan bebouwde percelen in Gent nam tussen 1982 en 1999 toe met 920 ha zowat 34 ha per jaar.
De oppervlakte aan onbebouwde percelen daalde met 1.071 ha of bijna 40 ha per jaar. Het verschil in toe- en
afname is te wijten aan een toename van de niet gekadastreerde oppervlakte.

tabel 16 evolutie totale gekadastreerde oppervlakte te Gent volgens het NIS

1982 (ha) 1987 (ha) 1992 (ha) 1997 (ha) 1999 (ha)

niet bebouwd 8.974 8.478 8.183 7.989 7.903 dalend (-1.071 ha)

bebouwd 4.120 4.494 4.770 4.995 5.040 stijgend (+920 ha)

niet gekadastreerd 2.542 2.646 2.665 2.673 2.674 steeg (+132 ha)

bron: NIS

De belangrijkste oppervlakte aan onbebouwde percelen wordt ingenomen door akkerland en grasland. Van de
bebouwde percelen zijn deze met huizen en hoeven en deze met ambachts- en industriegebouwen de belangrijkste.
Belangrijke relatieve toenames aan oppervlakte onbebouwde percelen vindt men, ondanks de globale daling, bij de
beboste percelen. Ook bij de recreatieterreinen en de gekadastreerde wateren is er een relatieve toename. De
afname situeert zich in belangrijke mate bij het akkerland en de woeste gronden. Bij de bebouwde percelen is er
een indrukwekkende relatieve toename aan oppervlakte kantoorgebouwen. Ook het aantal appartementen en
buildings steeg relatief sterk. Een belangrijk aandeel van de toename van bebouwde percelen is echter te wijten aan
de toename van huizen.
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figuur 5 gekadastreerd bodemgebruik volgens het NIS, 1999  28

tabel 17 gekadastreerde oppervlakte volgens het NIS 1999

Categorie oppervlakte (ha) aandeel

totale oppervlakte

akkerland, niet gespecificeerd (landbouw) 2.829 18,1%

grasland (landbouw) 1.912 12,2%

tuinen en parken (groen) 487 3,1%

boomgaarden (groen) 151 1,0%

bossen (groen) 438 2,8%

woeste gronden (groen) 633 4,1%

recreatieterreinen 95 0,6%

gekadastreerde wateren (lijninfrastructuur) 90 0,6%

gekadastreerde wegenis (lijninfrastructuur) 183 1,2%

overige onbebouwde percelen 1.082 6,9%

gebouwen met handelsbestemming (won&hand) 229 1,5%

appartementen en buildings (won&hand) 201 1,3%

huizen en hoeven (won&hand) 2.380 15,2%

bijgebouwen en serres (bedrijfsgebied) 196 1,3%

ambachts- en industriegebouwen (bedrijfsgebied) 1.148 7,4%

opslagruimten (bedrijfsgebied) 205 1,3%

kantoorgebouwen (bedrijfsgebied) 54 0,3%

openbare gebouwen (diensten) 47 0,3%

gebouwen voor nutsvoorzieningen (diensten) 57 0,4%

gebouwen voor sociale en ziekenzorg (diensten) 140 0,9%

onderwijs, onderzoek en cultuur (diensten) 227 1,5%

gebouwen voor eredienst (diensten) 39 0,2%

gebouwen voor recreatie en sport 91 0,6%

overige bebouwde percelen 24 0,2%

bron: NIS, eigen verwerking
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1.2.4.3 Bodemgebruik volgens Landsat
kaart 6 satellietbeeld van Gent 29

Een belangrijk aandeel van het Gentse grondgebied is bebouwd. Het gaat hierbij van kernstadbebouwing over
gesloten bebouwing tot open bebouwing. Ook industrie en handel evenals de diverse infrastructuren nemen een
belangrijk aandeel van de oppervlakte in. Ander belangrijk ruimtegebruik bevindt zich in de landbouw met in de
eerste plaats de aanplant van maïs en knolgewassen. Ook de oppervlakte aan weiland is aanzienlijk.

tabel 18 bodemgebruik volgens de satellietfoto

Categorie oppervlakte (ha) aandeel totale oppervlakte

kernstad bebouwing 752,3 4,8%

gesloten bebouwing 1.988,6 12,6%

industrie/handel 1.121,2 7,1%

zeehaven 679,1 4,3%

open bebouwing 1.050,7 6,7%

akkerbouw 745,1 4,7%

weiland (+ rest akkergewas) 1.842,7 11,7%

maïs en knolgewas 2.590,2 16,4%

vochtig weiland 451,4 2,9%

bos 1.408,8 8,9%

heide, slik/schorre 981,6 6,2%

water 755,4 4,8%

infrastructuur 1.109,1 7,0%

gewestwegen en autosnelwegen 280,9 1,8%

niet gedefinieerd 11,9 0,1%

totaal 15.796,0 100%
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15 De in- en uitwijking laat zich opsplitsen in twee componenten: enerzijds de ‘interne migratie’, die verwijst naar de verhuisbewegingen tussen 

steden en gemeenten in België, anderzijds de ‘externe migratie’ van en naar het buitenland.
16 APS, Stativaria 24, In- en uitwijking in Vlaamse steden en gemeenten, Analyse naar leeftijd en ruimtelijke structuren voor de periode 1996-

1998, juni 2000.
17 Gegevens voor de pendelgewesten zijn zeer onvolledig en dus is het enkel mogelijk om een vergelijking te maken tussen de provincies of 

regio’s waarin de pendelgewesten gelegen zijn.
18 APS, Stativaria 21, ‘De Economische Decision Power (EDP) in Vlaanderen: geo-economische kencijfers voor de periode 1993-1996’, januari 1999
19 Dit zijn woongebied, woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde, woongebied met landelijk karakter, woonpark en 

pleisterplaats voor nomaden of woonwagenbewoners.
20 Dit zijn gebieden voor dag en/of verblijfsrecreatie.
21 Dit zijn agrarische gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied en valleigebied.
22 Dit zijn bufferzone en koppelingsgebied K1/ type 1.
23 Dit zijn natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten en natuureducatieve infrastructuur.
24 Dit zijn parkgebied, groengebied en bosgebied.
25 Dit zijn industriegebied, regionaal bedrijfsterrein met openbaar karakter, lokaal bedrijfsterrein met openbaar karakter, teleport, gebied voor 

ambachtelijke bedrijven en K.M.O.’s, gebied voor handelsbeursactiviteiten en grootschalige culturele activiteiten, kantoor en dienstenzone, 
dienstverleningsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.

26 Dit zijn reservegebied voor industriële uitbreiding (industrieel+haven) en bijzonder reservatiegebied.
27 Dit wordt bevestigd in VRIND 1999, waar duidelijk wordt aangegeven dat de toename aan bebouwde oppervlakte zich vooral situeert in het 

buitengebied en de economische knooppunten buiten de stedelijke gebieden.
28 Procentueel aandeel t.o.v. totale oppervlakte.
29  Merk op dat dit om een geïnterpreteerd satellietbeeld gaat. Op basis van dit beeld werden de oppervlaktes in tabel 18 berekend. Zij komen 

dus niet strikt overeen met de werkelijke oppervlaktes.
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2 Planningscontext

De planningscontext geeft een bondig overzicht van alle belangrijke documenten die van invloed zijn op het
structuurplanningsproces. Het betreft zowel juridische als sectorale documenten. Plannen met juridisch statuut,
beleidsplannen en studies, beleidsbeslissingen, concrete projecten, het verband met hogere structuurplannen
alsook enkele actoren binnen het planningsproces vormen samen aspecten die uitspraken over de gewenste
ruimtelijke ontwikkeling kunnen sturen.

2.1 Beleidsinstrumenten met betrekking op het ruimtelijk beleid

2.1.1 Ruimtelijke structuurplannen

tabel 19 planningscontext: ruimtelijke structuurplannen

nr. plan status opmerkingen

24

Richtinggevend gedeelte

Delen van Evergem, De Pinte, Destelbergen, Gent, Melle en Merelbeke behoren

tot het grootstedelijk gebied Gent. Gent ligt in de noordwestelijke hoek van de

Vlaamse Ruit. Ten westen van Gent wordt een open ruimte verbinding aangeduid.

Gent-Zeehaven wordt als poort geselecteerd, Gent-Terneuzen als

grensoverschrijdend stedelijk netwerk. Ten noordoosten, noordwesten en ten

zuiden van Gent worden grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied

aangeduid. Leie, Schelde en Durme zijn structuurbepalende riviervalleien voor het

buitengebied. Het landinrichtingsproject ‘Leie en Schelde’ wordt geselecteerd als

voorbeeld van een strategisch project voor het Buitengebied.

Als primaire wegen I worden geselecteerd:

- B401 van aansluiting 9 A14 tot R40;

- N466 van aansluiting 13 A10 tot R40;

- N424 van aansluiting 1 R4 tot R40;

- R4 Oost van A14/E17 tot A11/N49;

- R4 (binnen- en buitenring) van aansluiting R4 Melle tot B402;

- R4/Rodenhuizetunnel van R4-Kennedylaan tot R4-West30.

Verder worden Gent-Sint-Pieters en als aanvulling Gent-Dampoort als

hoofdstation geselecteerd.

Bindend gedeelte

Gent wordt geselecteerd als grootstedelijk gebied en bijgevolg ook als

economisch knooppunt. De Vlaamse Ruit wordt geselecteerd als stedelijk netwerk

op internationaal niveau. De zeehaven van Gent wordt geselecteerd als poort.

Verder selecteert het Vlaams Gewest de E40 (A10) en de E17 (A14) als

hoofdweg. Als primaire weg zijn er:

- R4-West en B402 van A10 (Drongen) tot A11/N49 (Zelzate);

- N423 van N49/A11 (Zelzate) aansluitend op R4-Oost tot de Nederlandse 

grens (Tractaatweg);

- R4 Oost van aansluiting 16 A10 (Merelbeke) tot A14/E17.

De lijnen Brussel-Oostende en Antwerpen-Gent-Kortrijk-Rijsel zijn als deel

van het net van (inter)nationale verbindingen en verbindingen op Vlaams

niveau hoofdspoorwegen voor het personenvervoer. De IJzeren Rijn

(Duinkerken-Antwerpen-Neerpelt-Ruhrgebied) moet worden geherwaardeerd.

Andere hoofdspoorwegen voor het Goederenvervoer zijn de lijnen:

- Zeebrugge-Brugge-Gent-Moeskroen;

- Zeebrugge-Gent-Denderleeuw-Aat-Parijs;

- Zeebrugge-Gent-Dendermonde-Mechelen-Leuven-Luxemburg.

ruimtelijk

structuurplan

Vlaanderen

goedgekeurd

17/12/1997 
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2.1.2 Ruimtelijke uitvoeringsplannen
kaart 7 gewestplan Gentse en Kanaalzone

kaart 8 situering van de bijzondere plannen van aanleg in Gent

tabel 20 planningscontext: ruimtelijke uitvoeringsplannen

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Als hoofdwaterweg worden geselecteerd:

-  het Kanaal Gent-Terneuzen;

-  de Zeeschelde en Bovenschelde;

-  de Ringvaart;

-  de Leie en afleidingskanaal.

Zowel de verbetering van het kanaal Gent-Brugge als de verbinding tussen

Zeebrugge en het kanaal Gent-Terneuzen worden onderzocht als alternatieve

verbinding van de zeehavens Oostende en Zeebrugge met het

hoofdwaterwegennet.

Het ruimtelijk structuurplan van de provincie is niet goedgekeurd door de

Bestendige Deputatie.

Binnen het laatste voorontwerp worden tien deelruimten onderscheiden.

Hierbij maakt Gent deel uit van het Oost-Vlaams kerngebied dat als groeipool

van Oost-Vlaanderen moet fungeren met:

- een morfologisch samenhangend stedelijk lichaam, duidelijk onderscheiden

van, maar in relatie tot de omgevende forenzendorpen;

- openbaarvervoerassen als structurerende elementen in de stedelijke

ontwikkeling en de relatie met de omgevende dorpen;

- de omgevende openruimtestructuren inschakelen als verbinding tussen

stedelijk gebied en openruimtegebieden;

- regionale tewerkstelling en bedrijvigheid op goed bereikbare plaatsen.

In se vormt dit project een ruimtelijk strategisch beleidsplan met een aantal

belangrijke uitspraken over het volledige noorden van de stad. De

projectleiding ligt bij de provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Milieuplanning en

Natuurbehoud.

Het is een gebiedsgericht beleidsvoorbereidend project voor de Gentse

Kanaalzone met accent op netwerkvorming.

Het ontwerp strategisch plan is in bespreking (zie ook projecten).

voorontwerp 20

juli 2001

ruimtelijk 

structuurplan

provincie

Oost-Vlaanderen

definitief

streefbeeld 1999

ROM-project

nr. plan status opmerkingen

(vervolg)

Het initieel gewestplan werd vastgesteld bij K.B. van 14 september 1977.

Bij de wijziging van het gewestplan (K.B. 28/10/1998) heeft de stad Gent enig

evenwicht trachten te leggen in de voorstellen via de zogenaamde ruimtebalans.

Hierbij werden een aantal ‘zachte’ bestemmingsgebieden omgezet naar gebieden

voor economische ontwikkeling terwijl er ter compensatie een aantal

woongebieden omgezet werden naar groene bestemmingen. Zowel het ROS als

het ROM-project heeft een belangrijke impact gehad op deze laatste wijziging.

Opmerkelijke elementen bij de laatste wijziging van dit gewestplan zijn:

- de gebieden voor stedelijke ontwikkeling Voorhaven-Meulestede, Alsberghe- 

Van-Oost en omgeving Dampoort;

- de koppelingsgebieden ter hoogte van Rieme en Doornzele;

- het gebied Teleport en het reservatiegebied;

- Flanders Expo met een kantoor en dienstenzone en een gebied voor 

handelsbeursactiviteiten en grootschalige activiteiten;

- de afbakening van de gebieden voor zeehaven- en watergebonden activiteiten;

- de verandering van een woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied in  

Drongen en naar parkgebied in Gentbrugge;

gedeeltelijke

wijziging

26/01/2001

gewestplan 

Gentse en

Kanaalzone



gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (stand van zaken 16/02/200131)

Drongen - Bijzondere Plannen van Aanleg

26

Op 19/12/2000 werd een eerste discussienota betreffende de gewenste

ruimtelijke structuur opgesteld. Het ontwerp van eindrapport dateert van

augustus 2001. De bedoeling bestaat erin om uiteindelijk een grenslijn rond

het zeehavengebied van Gent te trekken.

Ontwerp

eindrapport

augustus 2001

afbakening

zeehavengebied

D1 Guido Gezellestraat MB3 19/02/1990 Invulling woonfunctie

D4 Keiskant MB2 14/01/1986 Inplanting sportcentrum, afwijking gewestplan.

D6 Assels32 MB2 24/07/1987 Structurering van het woongebied, bescherming Leievallei

(natuurgebieden), afwijking gewestplan.

D7 Piereput MB2 01/02/1988 Bescherming open ruimte Leievallei (natuurgebieden) maar ook

verblijfsrecreatie, afwijking gewestplan.

Gent - Bijzondere Plannen van Aanleg

6 Waldam MB1 17/01/1983 Herstructurering woongebied.

7 Koningsdal MB3 28/11/1991 Invulling woonfunctie (+ gemengde functies).

12 Rijsenberg MB4 20/06/1994 Afwerking woongebied, kantoren.

In herziening Omzetting van gebied voor gemeenschapsvoorzieningen naar kantoren

en wonen. Is op dit ogenblik in onderzoek bij de NMBS. Wordt

waarschijnlijk een gewestplanwijziging. Ze vormt een afwijking van het

gewestplan.

22 Rabot MB2 12/09/1988 Inplanting sociale appartementen.

23 Meulestede KB  04/08/1971 Herstructurering woon- en werkgebied.

In herziening33 Verfijning van de bestemming 'gebied voor stedelijke ontwikkeling'. Hangt

nauw samen met Voorhavenproject. Voorziet zowel wonen als

kleinschalige ateliers, kantoren en winkels als outletcentrum. Eveneens

van belang voor de realisatie van sociale woningbouwprojecten.

32 Bisschop Triestlaan KB  19/08/1976 Inplanting universiteitsgebouwen.

In herziening Oplossen uitbreidingsprobleem van de RUG-faculteit van de

psychologische en pedagogische wetenschappen.

45 Hogeweg MB1 22/02/1983 Inplanting sociale woonwijk samen met volkstuinen en park. Groenas 1

In herziening

- de verandering van woongebieden naar parkgebied in Sint-Amandsberg;

- de gebieden voor nutsvoorzieningen aan het Westerringspoor en in de

Wondelgemse Meersen.

Op 26/01/2001 werd een laatste gedeeltelijke wijziging van het gewestplan bij

besluit van de Vlaamse regering definitief vastgesteld. De wijzigingen in Gent

betroffen:

- R4 west tussen A11 en N9;

- N423/R4 oost tussen Nederlandse grens en R4-Eisenhowerlaan;

- het instellen van een reservatiestrook Siffertunnel en schrappen

reservatiestrook Rodenhuizetunnel;

- spoorlijn 204 Gent-Axel: wijziging van het tracé;

- nieuwe inplanting bus- en tramstelplaats;

- de niet normatieve inbreng van het raamplan Gent-Zeehaven.

Op 23 februari 2001 werd een discussienota betreffende de hypothese

gewenste ruimtelijke structuur afgewerkt. De bedoeling bestaat erin om

uiteindelijk een grenslijn rond dit grootstedelijk gebied te trekken. Aan deze

grenslijn zullen een aantal herbestemmingen worden gekoppeld.

Voor dit grootstedelijk gebied zullen tevens een aantal taakstellingen worden

geformuleerd. Het betreft onder meer de verdere berekening van de

kwantitatieve taakstellingen inzake huisvesting en inzake bedrijvigheid

geformuleerd in het RSV.

(vervolg)

Discussienota

23/02/2001

afbakeningsplan

grootstedelijk gebied

Gent
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115 Binnenstadsdeel Sint-Michiels MB3 03/08/1989 Structurering binnenstadsgebied.

In herziening Algemene aanpassing van methodiek BPA.

Specifieke projecten aanwezig, met name Veeartsenijschool.

116 Binnenstadsdeel Coupure MB3 18/07/1989 Structurering binnenstadsgebied.

In herziening

117 Binnenstadsdeel Tolhuis MB3 04/08/1989 Structurering binnenstadsgebied.

In herziening

118 Binnenstadsdeel Patershol MB4 20/06/1994 Structurering binnenstadsgebied.

109 Kalvermarkt KB 13/03/1980 Inplanting schoolgebouwen.

In herziening

112 Voormuide MB2 26/06/1987 Structurering woon- en werkgebied, bestendiging KMO.

In herziening Potenties wonen aan het water.

113 Binnenstadsdeel Ekkergem MB3 27/10/1989 Structurering binnenstadsgebied.

In herziening

114 Binnenstadsdeel Begijnhof MB3 18/07/1989 Structurering binnenstadsgebied.

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (stand van zaken 16/02/200131)

47 Kerkstraat MB1 17/01/1983 Inplanting sociale woonwijk, deel KIHO,

In herziening deels ontwikkeld aan Brugse Vaart. Uitbreiding KIHO.

54 Overzet MB5 28/09/1981 Structurering woon- en werkgebied - 

In herziening uitbreiding binnenstedelijk bedrijventerrein. Naar een gemengde

bestemming.

60 Akkerhagestraat- MB2 10/09/1987 Ontwikkeling bedrijfszone, afwijking gewestplan.

Ottergemsestwg Geen nieuw ontwikkeling meer mogelijk, hoogstens vervanging bedrijven.

84 Afrikalaan VE  30/10/1991 Ontwikkeling bedrijfszone, afwijking gewestplan.

92 Dendermondsestwg MB4 03/11/1992 Structurering woon- en werkgebied. Deels opgeheven door Gewestplan,

rest vernietigd door Raad van State.

102A Bourgoyen A MB2 25/04/1986 Structurering woon- en werkgebied.

In herziening Inrichting randgebied natuurreservaat als overgangszone naar

woongebied Brugsepoort.

102D Bourgoyen D MB 09/01/1998 Bescherming open ruimte, bescherming stedelijk natuurreservaat

(vervolg)

121 Binnenstadsdeel Zuid MB3 07/02/1991 Structurering binnenstadsgebied.

In herziening Algemene aanpassing van methodiek BPA. Specifieke projecten

aanwezig, met name Koepoortkaai en Kapitool.

122 Binnenstadsdeel Muinkpark MB3 09/06/1995 Structurering binnenstadsgebied.

In herziening

125 Binnenstadsdeel Sint-Macharius VE 31/07/1991 Structurering binnenstadsgebied - huisvestingsproject ter 

In herziening vervanging van het slachthuis.

126 Binnenstadsdeel Heernis MB3 18/07/1989 Structurering binnenstadsgebied.

In herziening

128 Koopvaardijlaan MB3 26/04/1989 Ontwikkeling/bestendiging bedrijfszone.

129 Toemaattragel MB5 17/12/1998 Bestendiging bedrijven.

Gentbrugge - Bijzondere Plannen van Aanleg

118 Binnenstadsdeel Patershol MB4 20/06/1994 Structurering binnenstadsgebied.

G4 Moscou RB 22/05/1987 Invulling woonfunctie.

In herziening Herbestemming van zone voor openbaar nut (voormalig stedelijk bedrijf)

naar zone voor (sociale) woningbouw.

G11 Lusthofwijk MB3 13/04/1989 Bescherming open ruimte, afwijking gewestplan.

Klein deel opgeheven door gewestplan, rest bestaat nog, 

voorziet groenas.

G15 Vogelhoek MB2 06/04/1987 Invulling woonfunctie.

G17 De Naeyerdreef MB2 06/11/1987 Bescherming park - huisvestingsproject bejaarden.

G18 Sas- en Bassijnwijk MB5 09/02/1996 Herstructurering en bestendiging woongebied.

Ledeberg - Bijzondere Plannen van Aanleg

G18 Sas- en Bassijnwijk MB5 09/02/1996 Herstructurering en bestendiging woongebied.

L1 Brusselsesteenweg / Rietgracht MB1 08/10/85 Structurering werkgebied.Kleinhandelszone.

L2 Belle-Vue MB4 09/03/93 Structurering woon- en werkgebied - met commerciële zone.

In herziening
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gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (stand van zaken 16/02/200131)

Mariakerke - Bijzondere Plannen van Aanleg

M2 Molenwalstraat KB 24/01/1991 Invulling woonfunctie, realisatie groenas (3).

M3 Nevelestr. / Veldstr. KB 17/02/1981 Invulling woonfunctie.

M5 Roelandpark MB4 14/09/1994 Bescherming park en groenzone (3). Rechtsprocedure aanwezig, opmaak

analoog met onteigeningsprocedure.

Oostakker - Bijzondere Plannen van Aanleg

1 Centrum-1 deel A MB2 06/02/1986 Invulling woonfunctie.

O1 Centrum-1 deel B-art.17 MB2 07/02/1986 Invulling woonfunctie. Grootste nog te bebouwen gebied.

O1 Centrum-1 deel C MB2 21/02/1986 Invulling woonfunctie.

O5 Holstraat MB3 15/12/1989 Structurering woongebied, voorzien lokale bedrijfzones.

O6/8 Krijte MB6 27/04/00 Structurering woongebied - bestendiging bestaande bedrijven.

Samenvoeging O6- Krijte en O-8 Krijte (art. 17)

O11 Schansakker MB2 06/06/1986 Aanwezigheid sterke verdichtingsmogelijkheden.

O13 Centrum-2 KB 14/03/1969 Inplanting sportcentrum en onderwijs.

In herziening

(vervolg)

Sint-Amandsberg - Bijzondere Plannen van Aanleg

1 Centrum-1 deel A MB2 06/02/1986 Invulling woonfunctie.

SA2 Syngemkouter MB1 30/03/1983 Invulling woonfunctie.

In herziening Voornamelijk detailaanpassingen verouderde voorschriften.

Wijziging in behandeling, o.a. groenas en buurtgroen.

Nog heel wat verdichtingsmogelijkheden.

SA3 Sint-Baafskouter MB4 21/09/1992 Invulling woonfunctie. Klein deeltje opgeheven.

SA4 Oude-Bareel34 MB5 22/12/1987 Invulling woonfunctie en bescherming open kouter en realisatie landelijke

groenzone. Verdichtingsmogelijkheden aanwezig.

SA5 Nijverheidskaai MB4 28/01/1976 Structurering woon- en werkgebied. Heel klein deeltje opgeheven.

Verdichtingssmogelijkheden aanwezig.

118 Binnenstadsdeel Patershol MB4 20/06/1994 Structurering binnenstadsgebied.

SA6 Rozebroeken 1 KB 07/11/1967 Invulling woonfunctie.

SA7 Rozebroeken Cultureel centrum MB3 17/10/1989 Invulling woonfunctie.

SA8 Achtendries 1 35 MB2 23/12/1987 Structurering woongebied, verdichtingsmogelijkheden aanwezig, maar

invulling evolueert snel.

SA9 Achtendries 2 36 MB2 27/02/1991 Woonfunctie en bescherming open ruimte kouter en realisatie landelijke

groenzone, verdichtingsmogelijkheden aanwezig.

SA10 Achtendries 3 VE 25/08/1988 Structurering woongebied, verdichtingsmogelijkheden beperkt aanwezig.

SA11 Campo Santo MB2 29/09/1988 Invulling woonfunctie.

SA-43 Sint-Bernadettestr. MB3 13/11/1989 Inplanting sociale woonwijk.

In herziening O.a. zone voor groenas 1.

Sint-Denijs-Westrem

SDW1 Kleinkouterken MB2 16/05/1988 Inplanting sportcentrum.

SDW3 Afsnee-Dorpskom38 KB 18/12/1970 Invulling woonfunctie.

In herziening Voornamelijk herziening voor stedenbouwkundige details.

SDW4 Afsnee-Zuid MB3 02/02/1989 Behoud van open ruimte.

In herziening Volledig bouwvrije kouter.

SDW5 Handelsbeurs MB1 04/09/1985 Inplanting handelsbeurskomplex. Grotendeels opgeheven door 

In herziening gewestplan met verplichting tot B.P.A. Verfijning van het gewestplan. Basis

hiervoor vormt een masterplan. Doel is de inplanting van niet loket-

gebonden bedrijven, kantoorachtige bedrijven en grootschalige stedelijke

voorzieningen met maximaal behoud van waardevol groen.

SDW6 Sint-Denijs-Westrem Dorp MB4 11/02/1994 Structurering woongebied.

In herziening
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Zwijnaarde - Bijzondere Plannen van Aanleg

Z1 Hutsepot MB6 15/02/00 Ontwikkeling researchpark.

Mogelijke herziening in functie van masterplan Ardooie.

Z2 Hondelee MB2 28/04/1986 Bestendiging voetbalterrein in Scheldevallei.

Z3 Scheldeakker MB2 28/10/1985 Inplanting begraafplaats.

Z4 Tramstraat MB3 04/08/1989 Ontwikkeling researchpark, volzet.

Z5 Kanaal van Zwijnaarde MB4 22/06/1994 Ontwikkeling watergebonden bedrijfszone.

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in herziening (10/07/200139)

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (stand van zaken 16/02/200131)

Wondelgem - Bijzondere Plannen van Aanleg

SDW1 Kleinkouterken MB2 16/05/1988 Inplanting sportcentrum.

W10 Sportcomplex MB3 19/09/1989 Inplanting sportcentrum.

W12 Parkstad IV KB 28/04/1978 Inplanting sociale woonwijk.

W16 Evergemsestwg. KB 02/10/1981 Invulling woonfunctie.

W17 Lusthoflaan MB2 06/08/1986 Bescherming park.

W18 Westerringspoor MB4 29/04/1993 Realiseren groenas.

Sectoraal B.P.A. In opmaak B.P.A. in opmaak op basis van gegevens en visie deelstudie recreatie.

recreatie en jeugd Eerste voorstudie afgerond, verder opsplitsing mogelijk.

102B Bourgoyen B In opmaak Inrichting randgebied natuurreservaat als overgangszone naar

woongebied Brugsepoort.

119 Binnenstad, deel Kuip In opmaak Onderandere opname gebied BPA 91 Oranjeberg.

120 Binnenstad, deel Blandijnberg In opmaak Opname van BPA’s 68 Citadellaan en 72 Abt Flobertusstraat.

Onder andere met parking Decascoop, delen universiteit en groenas 4.

130 Rabot40 In opmaak Ontwerper aangesteld. Onder andere aanwezigheid Rabottorens.

132 Alsberghe - Van Oost In opmaak Verfijning van de bestemming 'gebied voor stedelijke ontwikkeling'.

Onder andere herinvulling oud industrieel complex.

133 Groene Vallei In opmaak Invulling project…

G8 Arbed Noord In opmaak Doel: Herstructurering bedrijvensite voor nieuwe bedrijvigheid, groen,

buurtpark en bijkomende woningen.

G9 Arbed Zuid In opmaak Doel: Herstructurering bedrijvensite voor nieuwe bedrijvigheid, groen,

buurtpark en bijkomende woningen.

G19 Gentbrugsemeersen In opmaak Invulling groengebied, tijdelijk stopgezet, er moet eerst een

verduidelijkende brochure worden opgemaakt.

O3 R4/Antwerpsestwg. In opmaak Realiseren van een lokaal bedrijventerrein nabij Volvo en R4.

Nooit goedgekeurd, ligt stil omwille van onduidelijkheid LO-RO.

Z6 Vallei Bovenschelde In opmaak (ontwerp) Verdere versterking van de groenas langs deze vallei. Is intergemeentelijk initiatief.

Z7 Hutsepot-2 Oorspronkelijk was dit gebied bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen ten

behoeve van de U.G. Het is de laatste fase van een aantal BPA's ten behoeve

van de omzetting naar researchpark. In totaal is er zo'n 25 ha

wetenschapspark gerealiseerd. Ze vormt een afwijking van het gewestplan.

Z9 Verkeerswisselaar E17/E40 Noord De bestemming werd reeds, zij het via de verouderde term 'teleport', op

het gewestplan vastgelegd. Doel is hier het tweede deel van het

wetenschapspark te voorzien naast Hutsepot.

Z10 Verkeerswisselaar E17/E40 Zuid De visie voor dit deel van Teleport is nog niet geheel duidelijk. Aanwezige elementen zijn:

- een groenas langsheen de Schelde;

- een deel voor het saneren van het gifstort;

- een deel te voorzien voor Aquafin;

- een deel voor de uitbreiding van een bestaand bedrijf.

Een concrete visie voor het gebied langs de autosnelweg ontbreekt.

RB: regentsbesluit

KB: koninklijk besluit

MB1: besluit van de Vlaamse Minister van Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud

MB2: besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening

MB3: besluit van de Vlaamse Minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting

MB4: besluit van de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden

MB5: besluit van de Vlaamse Minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media

(vervolg)



2.1.3 Gebieden met specifieke wettelijke ‘bescherming’
kaart 9 vegetatiebescherming41

tabel 21 planningscontext: gebieden met specifieke wettelijke ‘bescherming’

herwaarderingsgebieden

vogel- en habitatrichtlijngebieden

ecologische impulsgebieden

beschermde landschappen en stads- en dorpsgezichten

30

Stads- en dorpsherwaarderingsacties werden geregeld via het zogenaamd ‘herwaarderingsbesluit’

(Besluit van de Vlaamse regering van 1 april 1993). Herwaarderingsgebieden werden afgebakend

via een aantal criteria zoals het sociaal-economische ontwikkelingspeil, de leegstand, het verval,

de vergrijzing enz. Een herwaarderingsoperatie had tot doel de woon- en leeffunctie te behouden,

of te bevorderen. Binnen dit kader kon een herwaarderingsoperatie aandacht schenken aan het

verbeteren van gemeenschapsuitrusting, aan het stimuleren van de woonfunctie en aan het

uitvoeren van kleinschalige infrastructuurwerken. Zowel stad als private personen konden gebruik

maken van het betoelagingssysteem voor zover het de uitvoering van woningbouwprojecten

betreft. In Gent werden zeven herwaarderingsgebieden goedgekeurd. Drie

herwaarderingsgebieden kregen geen erkenning: Sluizeken-Ham, Brugsepoort II en Sas- en

Bassijnwijk. In 1994 werd een actualisatiedossier opgemaakt. Intussen kennen zij een uitdovend

karakter. Zij zijn enkel nog van belang voor een aantal sociale huisvestingsprojecten (Kettingstraat

in Brugse Poort).

Patershol;

Sint-Elisabeth-begijnhof;

Sint-Macharius;

Prinsenhof;

Muide;

Rabot;

Brugse Poort;

Gent telt niet minder dan 549 beschermde monumenten. Een belangrijk aandeel van deze monumenten

bevindt zich in de Kuip. Daarnaast werden 46 objecten als voor bescherming vatbaar monument

aangeduid. Een belangrijk aandeel hiervan bevindt zich in de omgeving van het Prinsenhof.

monumenten

Gent telt 76 beschermde stads- en dorpsgezichten, waarvan 13 dorpsgezichten. Daarnaast

werden ook delen van de Prinsenhofsite als voor bescherming vatbaar stadsgezicht voorlopig

aangeduid.

stads- en dorpsgezichten

Volgende tien landschappen zijn beschermd in Gent:

- begijnhof O.L.V. Ter Hooie (ook: ‘Klein Begijnhof’) (30/10/1963);

- de Bourgoyen-Ossemeersen gelegen te Gent (Drongen) (24/03/1978);

- de Muinkkaai (gedeelte langs de LO van de Schelde, achter Sint-Pieterskerk, tussen Muinkbrug 

en Hoveniersberg) (09/10/1948);

- het executieoord te Gent (Oostakker) (16/09/1966);

- stadsbeeld gevormd door Graslei en Korenlei (01/04/1952);

- het Citadelpark (30/05/1984);

- het oord der gefusilleerden (Offerlaan) (05/05/1939);

- kastelensite (Sint-Denijs-Westrem en Gent) (21/12/1994);

- Kerkdries (ook: ‘Spillendries’) (Wondelgem) (13/08/1953);

- Stadsbeeld gevormd door het voormalig Sint-Elisabethbegijnhof (28/03/1956).

Daarnaast is de loop van de Oude Kale (eerste fase van de Vallei van de Oude Kale) op

09/06/1995 voorlopig in bescherming gesteld.

landschappen

Op Gents grondgebied maken de Gentbrugsemeersen deel uit van het project. De

hoofddoelstelling is het ontwikkelen van de natuurwaarden in het Schelde-estuarium

Ecologisch impuls-

gebied Schelde-

Dender-Durme

beleids-

document

Op Gents grondgebied maken Vinderhoutsebossen, Gentbrugsemeersen en de

Benedenscheldevallei door deze selectie onderdeel uit van Natura 2000.

Schelde- en Durme-

estuarium

in 2001

opgenomen in

bijkomende

selectie

In Gent bevinden zich 629 ha aan verboden te wijzigen vegetaties. 568 ha bevinden zich in

groengebied, 81 ha erbuiten. Andere vormen van bescherming zijn de vergunningsplicht,

meldingsplicht en zorgplicht. (zie kaart 9)

verboden te wijzigen vegetaties



Natuurrapport 1999,

Toestand van de natuur in

Vlaanderen: cijfers voor het

beleid

mededeling van het

Instituut voor Natuur-

behoud

Bourgoyen-Ossemeersen wordt hierin als potentieel Ramsar-gebied aangeduid. De

potenties voor de Gentse Kanaalzone worden buiten beschouwing gelaten omdat

het belang van het gebied vooral gesitueerd is in de aanwezigheid van open water

in het kanaal en de dokken tijdens strenge vorstperioden, en niét zozeer in de

aanwezigheid van belangrijke waterrijke biotopen met een grote natuurwaarde.

Gemeentelijk natuur-

ontwikkelingsplan Gent

goedgekeurd 1997 Binnen de gewenste natuurstructuur binnen het GNOP wordt een onderscheid

gemaakt tussen verschillende beleidscategorieën waaraan telkens een

gebiedsgerichte benadering wordt gekoppeld. Het zijn:

- de natuurassen (Kalevallei-Bourgoyen-Ossemeersen, 

- Leievallei, de vallei van de Bovenschelde en de vallei van de  

Benedenschelde);

- de groene ring (de westelijke pool, de zuidoostelijke groene  pool, de 

westelijke kant groene ring en de oostelijke kant  groene ring);

- Gent-Noord ecologisch gebufferd;

- de groenassen.

Daarnaast kunnen aan groenelementen ‘natuurgerichte doelstellingen en acties’

worden gekoppeld. Als groenelementen werden wegbermen, parken, tuinen, KLE’s,

water, muren, spoorwegen, restgronden en buffers aangeduid.

1998 Beleidsplan voor de periode 1998-2002. Acties zijn onder meer:

- het opnemen van de voorwaarde van het zongericht verkavelen in 

verkavelingvergunningen;

- het opnemen in het algemeen bouwreglement dat bij nieuwbouw een 

regenput moet worden voorzien;

- het herwaarderen van de baangrachten

- het uitvoeren van bodemsaneringsprojecten in het beheer van de stad.

Atlas van de relicten 

van de traditionele 

landschappen 

Oost-Vlaanderen.

studie

2001

Werd op initiatief van het Vlaamse Gewest samengesteld. Hierbij werd een

onderscheid gemaakt tussen relictzones, ankerplaatsen, lijn- en puntrelicten naast

een aanduiding van de traditionele landschappen. Een themalaag met de

afbakening van de beschermde landschappen is in opmaak.

Studie van de bebossing-

mogelijkheden en de

afbakening van een

regionaal en een stadsbos

in de regio Gent studie

oktober 1997 Deze studie naar de mogelijkheden tot bebossing in de regio Gent heeft geleid tot

een selectie van de lokaties voor het regionaal bos en het stadsbos. De Makegemse

Bossen - Aelmoeseneiebos blijkt de meest aanvaardbare lokatie voor de aanleg van

een grootschalig regionaal bos. De Kastelensite-Scheldevelde-Rosdam, Vinderhoutse

Bossen en Gentbrugsemeersen bleken geschikt voor een stadsbos. De Vinderhoutse

bossen bleken globaal gezien de meest aanvaardbare lokatie voor de aanleg van een

recreatief stadsbos van minstens 100 ha. De Kastelensite-Scheldevelde-Rosdam

scoorde hoog wat betreft aanvaardbaarheid en zeer hoog in het onderzoek naar

geschiktheid.
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2.1.4 Sectorale plannen en studies

tabel 22 planningscontext: sectorale plannen en studies

Milieubeleidsplan Gent

Groenassen In het kader van het ROS werden acht groenassen aangestipt. Twee ervan werden

uitgewerkt in inrichtingsplannen: groenas 1 (langs spoorweg, naar het noorden) en

groenas 4 (langs de Schelde, naar het zuiden).

Project ‘Scheldevallei’ studie Dit initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen wil natuur en landschap in de vallei

van de Bovenschelde beschermen en herwaarderen. Het gebied ligt gedeeltelijk op

Gents grondgebied in de deelgemeente Zwijnaarde.
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Verhuizen in, uit en naar Gent 1994 Onderzoek naar de verhuispatronen en woonvoorkeuren.

Strategisch plan gewest Gent concepttekst 12/12/1998 Het werkgebied omvat zestien gemeenten. Er wordt onder meer geopteerd voor de

uitbouw van een technologische corridor rond de verkeerswisselaar E40/E17. Een

tweede ontwikkelingspool ligt in de uitbouw van een volwaardig distributief-logistiek

knooppunt op Europees niveau. Dit heeft evenwel vooral betrekking op het

havengebied.

Acht hefboomprojecten werden uitgewerkt die nagenoeg allen betrekking hebben

op de tertiaire en de quartaire sector.

Strategisch-commercieel plan

voor Gent

16/12/11996 Studie van de detailhandel in de Gentse binnenstad. Voor de Kuip, de centrumring

en kleinhandelszones.

Gent, stad in werking gestart op

04/03/1998

GsiW is een open partnerschap dat een werkgelegenheidsplan voor Gent uitbouwt,

uitgaande van het profiel ‘Gent kennis en cultuur voor iedereen’ en de waarden

‘ethiek, kwaliteit en duurzaamheid’. Eén van de gerealiseerde projecten is het sociaal-

economisch bedrijvencentrum De Punt op de Trefil-Arbed-site.

De oprichting van een Beroepenhuis - een permanente interactieve tentoonstelling

voor jongeren i.f.v. technische beroepen- is één van de andere projecten. De tiende

actiegroep richt zich op de invulling van het Territoriaal Pact, meer bepaald i.f.v. de op

til zijnde grote aanwervingen. In een contourennota werden onder meer de

infrastructurele aspecten belicht.

‘Socio-economisch profiel van

Gent en zijn pendelgewest’

1998 Studie in opdracht van Dewer. Overzicht van socio-economische gegevens van de

stad Gent en haar pendelgewest.

Studie Landelijk Gebied

provincie Oost-Vlaanderen

gestart 1999 Dit onderzoek naar de land- en tuinbouw beoogt de bepaling van de waarde van de

bodem voor land- en tuinbouwactiviteiten alsook de uitwerking van een

beleidsvoorstel voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het landelijk gebied.

Landinrichtings-

project Leie-Schelde

goedgekeurd

eindvoorstel richtplan

30/06/1998

Pilootproject dat uitgaat van de Vlaamse regering en dat vervat zit in de opdrachten

van de VLM. Bedoeling is een inrichtingsconcept en -plan op te stellen voor de

inrichting van die verschillende gemeenten. Het project omvat vier deelgebieden

(het bekken van de Oude Kale en Meirebeek, de Leievallei, het Scheldeveld en de

vallei van de Bovenschelde), die zich allen aan de noordoostelijke zijde gedeeltelijk

op Gents grondgebied bevinden. Niet minder dan 1/3de van het Gentse

grondgebied, voor grotere open gebieden worden eindvoorstellen aangehaald:

- Ten noorden van Drongen: verbetering van de agrarische structuur ‘gemengde 

bedrijven’ met behoud van kouter-bulkenlandschap;

- Ten westen van Drongen en Afsnee: herinrichting van de agrarische structuur 

‘gemengde bedrijven’ met herstel kouter-bulkenkarakter;

- Niet-bebouwde zone van Zwijnaarde: herstel van het parklandschap met 

voortzetting van grondgebonden landbouw;

- Leievallei: behoud van het ‘open’ meersen-donkenkarakter met voortzetting 

grondgebonden landbouw, de ontwikkeling van milieuvriendelijke oevers en 

specifiek voor de Assels de inrichting voor waterwinning;

- Scheldevallei: behoud en herstel van de graslandencomplexen en behoud van 

akkerland op donken met grondgebonden landbouw waarbij zachte recreatie 

geaccepteerd wordt.

Woonbehoeftenstudie 1997 - 2001 In de woonbehoeftenstudie werden een aantal beleidsadviezen geformuleerd. Het betreft:

- de opmaak van een ruimtelijk structuurplan voor de stad;

- de nood aan een bovengemeentelijk woonbeleid;

- de nood aan een gebiedsgericht woonbeleid met onderscheid tussen de 

aaneengesloten stedelijke ruimte en de randstedelijke ruimte;

- de nood aan een gezinsgericht woonbeleid;

- de nood aan een grond- en pandenbeleid;

- de nood aan registratie van studenten.

tabel 22 planningscontext: sectorale plannen en studies (vervolg)



33 - PLANNINGSCONTEXT

tabel 22 planningscontext: Sectorale plannen en studies (vervolg)

Wonen boven winkels 1999 Voorlopig zijn hier geen concrete elementen uit voortgekomen. Het idee wordt wel

toegepast bij de evaluatie van bouwvergunningsaanvragen.

Detailhandelsatlas 1997 Atlas van de vraag- en aanbodgegevens van de detailhandel. Hierbij werden zeven

winkelgebieden geselecteerd en uitgewerkt: de Kuip van Gent; de centrumring;

Antwerpsesteenweg; Brusselsesteenweg; Kortrijksesteenweg; Wondelgem;

Wondelgemstraat. Daarnaast werden nog 19 winkelgebieden onderscheiden.

Horeca onderzoek Gent studie 

2001-2002

In een eerste fase zijn 12 horecagebieden, binnen of aan de R40 met uitzondering

van het horecagebied aan Sint-Pietersstation afgebakend en is er een SWOT-

analyse uitgevoerd. In een tweede nog uit te voeren fase wordt een visie per

horecagebied en een globale visie  uitgewerkt. Er wordt ook specifiek onderzoek

gedaan voor de hotelsector en danscafé’s/discotheken.

Impact van grootschalige

economische injecties op de

leefbaarheid van buurten

studie 2001 Deze studie heeft een methodologie uitgewerkt om na te gaan welke invloed

grootschalige economische injecties hebben op de directe leefomgeving. Hiervoor

wordt er vertrokken van een nulmeting (=toestand van de leefbaarheid voor de

geplande ontwikkelingen) om bij een nieuwe meting de impact te kunnen

vergelijken. Deze nulmeting is reeds opgemaakt voor de site Trefil-Arbed en

Voorhaven.

Studie verwevenheid van

functies

in opmaak Doel van de studie was een inzicht te krijgen in de problematiek van de

zonevreemde bedrijven in stedelijk gebied om aldus een visie te krijgen op het te

voeren beleid ter zake. Dit gebeurde aan de hand van twee studiegebieden. De

studie werd stopgezet in 2000 omdat onvoldoende haalbare en eenduidige

oplossingen werden aangereikt.

Gebiedsgerichte ontwikkeling voorjaar 2001 Het opstellen van een concreet actieplan voor gebiedsgerichte ontwikkeling vanuit

economisch en welzijnsperspectief, waarbij een eerste aanzet wordt gegeven voor

de benodigde organisatievorm en financiering. Tevens wordt een kort overzicht

gegeven van de mogelijke projecten die in dit kader kunnen worden uitgewerkt.

Mobiliteitsplan Gent fase 2 afgewerkt 

februari 2000 

In de oriëntatienota werd de huidige structuur doorgelicht en de verschillende

bestaande studies geïnventariseerd. In de tweede fase werd de probleemstelling

geformuleerd en werden een aantal scenario’s en concepten uitgewerkt.

Mobiliteitsplan 

Gent-binnenstad

goedgekeurd 

19/12/1996

implementatie

03/11/97

bijsturing juni ‘98

De voornaamste doelstelling is het terugdringen van het autoverkeer in de

binnenstad. Onder meer de realisatie van alternatieve en continue fietsroutes wordt

voorgesteld. Bijsturingen betroffen onder meer de inkorting van de P-route en het in

beperkte mate extra voorzien van bovengrondse parkeerplaatsen.

Fietsplan Gent goedgekeurd 22/11/1993 Formulering van doelstellingen als toetskader bij de conceptie van elke ingreep met

weerslag op het fietsverkeer.

Verkeersleefbaarheids-

plannen

opgestart in 1996 Analyses van de verschillende stadsdelen en deelgemeenten om te komen tot

voorstellen van probleemoplossing in zake verkeersknelpunten.

Actie watergebonden

infrastructuurwerken te Gent

1997-2000

voorgesteld op

12/06/97,

in uitvoering

Actieprogramma opgesteld vanuit een samenwerkingsverband tussen de stad Gent

en de afdeling Bovenschelde van de Administratie voor waterwegen en Zeewezen

van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De gemeenschappelijke prioritaire

watergebonden acties worden erin voorgesteld, gebaseerd op de reeds bestaande

plannen. Een belangrijk aspect is de implementatie van het Fietsplan Gent. Hiervoor

zijn een aantal bruggen en onderdoorgangen opgenomen, die, voornamelijk in relatie

tot de R40 of een aantal hoofdwegen, de oversteekbaarheid moeten verbeteren.
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tabel 22 planningscontext: Sectorale plannen en studies (vervolg)

Multimodaal model 

Oost-Vlaanderen

operationeel

analyse-instrument

In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd een

multimodaal verkeersmodel voor de provincie Oost-Vlaanderen uitgewerkt. Hiermee

worden voor het personenverkeer op basis van een simulatie van de huidige

avondspits een aantal scenario’s doorgerekend naar 2010 toe.

MOBER Handelsbeurs Studie verkeersafwikkeling voor de zone Flanders Expo-Grote Ring-

Kortrijksesteenweg. Het onderzoek wordt hier beperkt tot het vrachtverkeer.

Verkeerstechnische studie

Noorden van de agglomeratie

Gent

studie beschikbaar Studie bestaande uit 7 volumes. Volume 7 geeft een synthese van de resultaten van

de verschillende experimenten inzake tunnel/oeververbindingen Kanaal Gent-

Terneuzen door middel van een multi-criteria analyse. Conclusie van deze studie is

onder meer dat het huidige voorgestelde tracé voor de Rodenhuizentunnel zoals

opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de meest haalbare

noordelijke west-oost verbinding is binnen de context van dit noordelijke gebied.

SAVE in uitwerking Internationaal vergelijkende studie om de toepasbaarheid van

mobiliteitsmanagement op diverse soorten verplaatsingen te onderzoeken. Voor

Gent wordt een project uitgewerkt rond shopping- en vrijetijdsverkeer. De

demonstratie zou inhouden dat voor een afgebakende bestemmingszone in de stad

het gebruik van alternatieve vervoermiddelen voor shopping- en vrijetijdsverkeer

wordt bevorderd.

Promotiedossier openbaar

vervoer - tramnet Gent

Deze studie werd opgemaakte door De Lijn Oost-Vlaanderen.

Hierin wordt een argumentatie opgebouwd ter promotie van de tramnetten voor de

steden Antwerpen en Gent. Hierbij worden probleemstelling, doelstellingen,

krachtlijnen en actiemiddelen onderscheiden. Deze elementen zijn gedetailleerd

verwerkt in deel 2 - Overzicht van de visie-elementen. Verder wordt het project

sneltramlijnen Gent uitgewerkt en gemotiveerd.

Sociaal Impulsfonds 1997 Beleidsplan 1997-1999, is voornamelijk gericht op 17 achtergestelde buurten: (Sint-

Macharius - Heirnis, Ledeberg -Sas&Bassijnwijk, Dampoort - Sint-Amandsberg, Ham,

Muide- Meulestede, Oud-Gentbrugge, Voormuide, Sluizeke, Rabot, Bloemekenswijk,

Brugse Poort I & II. Een optie geformuleerd binnen dit beleidsplan is het herstellen

van de woonomgevingen van deze buurten. In uitvoering van het programma werden

naast een revisiewerkboek voor de 19de-eeuwse gordel40 en een voorstel tot aanpak

van de 19de-eeuwse gordel41, vier stedenbouwkundige sectoren uitgewerkt in

schetsontwerpen en uitgepraat met de bewoners. Verder werden voor de vier

sectoren mogelijke denkpistes uitgewerkt voor herstructurering.

Register van veront-

reinigde gronden

niet volledig afgewerkt

1994

Lijst van kadasterpercelen die na een oriënterend bodemonderzoek als

verontreinigd werden geklasseerd.

Lijst van potentieel 

verontreinigde sites

onvolledig Lijst van kadasterpercelen die op basis van archiefmateriaal zijn opgespoord als

potentieel verontreinigd.

Lijsten van de historisch

verontreinigde gronden waar

bodemsanering moet

plaatsvinden

Vlaams decreet dd.

22/02/1995

De oorspronkelijke lijst (B.S. 04/09/1997) is verscheidene keren gewijzigd met

aanvullingen en schrappingen. De percelen zijn gesitueerd in de 19de-eeuwse

gordel en de Kanaalzone, in de Gentbrugsemeersen, aan beide zijden van het

Kanaal van Zwijnaarde, het Kanaal Gent-Terneuzen en de Kennedylaan, de

versnipperde sites ter hoogte van Muide en Meulestede, en een site vlakbij de

Bourgoyen-Ossemeersen.

Stadsontwerpen 

19de-eeuwse gordel Gent

studies 2000, 

uitgevoerd door

Technum, Groep Planning,

U.G., Nero-Stramien

4 case-studies in het kader van het onderzoek naar mogelijkheden voor het

aanpakken van het dichtgeslibd weefsel, de slechte staat van het woningbestand, en

de parkeerproblematiek in de 19de-eeuwse gordel. Ze hebben in de eerste plaats

een voorbeeldfunctie naar mogelijke aanpak.



2.2 Overzicht van de belangrijkste lopende projecten

tabel 23 overzicht van de belangrijkste projecten42

beschrijving onderwerp opdrachtgever ontwerper ontwerpfase opmerkingen specificaties

Sint-Pietersstation (ca. 1.5 ha) NMBS Gent Tritel/De Geyter voorontwerp Conceptueel stadsontwerp binnen het BPA  

04/03/1999 Rijsenberg voor de herbestemming van 

voormalige stationsterreinen ten behoeve van 

de verdichting van de stationsomgeving.

Flanders Expo (ca. 50 ha) Gent VHP voorontwerp Bestemmingszonering van gebied voormalige

februari 2000 vlieghaven voor omvorming tot een  

hoogwaardige productiezone.

Teleport (ca. 30 ha) Scaldis-  Logoproject voor hoogwaardige kantoor(achtigen)

Business park binnen zijarm van de Schelde met sanering 

van een gifstort.

Justitiepaleis (ca. 6 ha) Gent Gent arch. S. Beel Zonerings-BPA Rabot voor de inplanting 

van het justitiepaleis.

Stelplaats ‘De Lijn’ (ca. 3 + 11 ha) De Lijn De Lijn ontwerp 7 mei 1999 Zoneringsplan voor openbaar nut met 

reservoir TMVW en tramstelplaats.

Voorhaven (outlet ca. 3 ha) Gent BPA Meulestede, kader voor een privé-

initiatief outletcenter;

Masterplan Dampoort-Scharnier Gent Gent voorontwerp Stedelijk strategisch project bestaande uit

masterplan 11/1999 deelprojecten (ACEC, Dampoort, Handels-

dokbrug, ophoging lijn 58, omgeving Houtdok).

Dampoort Gent, De Lijn, NV Technum voorontwerp Deeloperatie van het masterplan Scharnier voor

NMBS, AWV Signum de herstructurering van de stationsomgeving.

ACEC Gent voorontwerp Deeloperatie van het masterplan Scharnier, 

Herbestemming oude fabriek voor stedelijke 

ontwikkeling, BPA.

Alsberghe en Van Oost Artifex Atelier de l’Orme voorontwerp BPA - stedelijke ontwikkeling voor de 

(ca. 10 ha) 20/03/1992 herbestemming van een oude textielfabriek.

Grote Huidevettershoek Gent Gent voorontwerp BPA voor de inplanting van een concertzaal 

(ca. 1.5 ha) maart 1999 circus in een historische kernsite met 

monumenten langs de Boven-Schelde en 

aanwezigheid van leegstand.

Trefil-Arbed (ca. 10 + 6 ha) Progesa EX-TRA voorontwerp BPA voor het herbestemmen van oude 

fabrieksterreinen.

Groene Vallei voorontwerp Herinvulling van braakliggend terrein met de

inplanting gebouwen en park langs Leiearm.

Groenassen Gent Uitvoeringsplannen in het kader van het GNOP.

Groene Ring Gent Uitvoeringsplan in het kader van het GNOP.

ROM-project Euregio Studiegroep ontwerp Gebiedsgericht beleidsvoorbereidend project

Scheldemond Omgeving strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone met accent op 

netwerkvorming. In bespreking
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2.3 Analyse en evaluatie van het gevoerde ruimtelijk beleid

2.3.1 Structuurplanning in Gent: van Gent Morgen tot het ROS

2.3.1.1 Gent Morgen

Reeds in 1971 werd er door de Internationale Jaarbeurs van Gent een internationale stedenbouwkundige wedstrijd
georganiseerd onder de titel ‘Gent Morgen’. Het doel van deze wedstrijd bestond in de confrontatie van verschillende
visies op de stedenbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden van de historische stadskern van Gent als vertrekpunt
voor verdere studie en realisatie in het raam van de alle stadsgewestelijke voorzieningen, op korte en langere
termijn. Ondanks de verschillende waardevolle ideeën voor zowel de gehele agglomeratie als voor de Kuip, hebben
zij in de daaropvolgende jaren geen verdere uitwerking gekregen en werkten zij nauwelijks door in het gevoerde
beleid.

2.3.1.2 Structuurplan Gent

Aan het eind van de jaren zeventig werd vanuit verschillende, vooral wetenschappelijke, planologische en
stedenbouwkundige hoeken, structuurplanning als nieuwe planningsmethodiek naar voren geschoven. In mei 1982,
in volle verkiezingsstrijd, kwam het eerste ontwerpstructuurplan tot stand. De uiteindelijke discussienota
‘Structuurplan Gent’ bevatte vier alternatieve sets op grond van planopties. Het college van burgemeester en
schepenen koos in april 1984 voor de eerste alternatieve set. De beleidskeuze diende als grondslag voor de
inhoudsbepaling van het structuurplan van september 1984.

Ondanks de éénparige keuze van deze eerste set alternatieven kwam het niet tot de goedkeuring van één of andere
versie van het structuurplan. Het verschuiven van bevoegdheden en partijen binnen de nieuwe coalitie bracht mee
dat het draagvlak voor dit planningsproces niet langer aanwezig was. Een aantal verdere uitwerkingen van het
ontwerpstructuurplan werden evenwel verdergezet, zoals het opstarten van het BPA Binnenstad, de opmaak van
een verkeerscirculatieplan voor de binnenstad en het opstarten van de herwaarderingsgebieden. Het blijkt dat het
ontwerp van het structuurplan als plandocument slechts in geringe mate impact heeft gehad op het beleid in de
jaren die er op volgden. Het ideeëngoed daarentegen, heeft wel degelijk ingang gevonden.

2.3.1.3 Ruimtelijke ontwikkelingsstructuur (ROS)
kaart 10 ruimtelijke ontwikkelingsstructuur

In 1988 werd aan alle gemeenten door de bevoegde minister gevraagd om een gemeentelijke richtnota op te stellen
in functie van een eventuele wijziging van het gewestplan. De opmaak van een ‘structureel kader’ binnen deze
richtnota heeft sterk inspirerend gewerkt voor de ruimtelijke ontwikkelingsstructuur (ROS). Ook heel wat ideeën uit
het vroegere ontwerpstructuurplan werden overgenomen. Het opmaken van het ROS bestond vooral uit het
doornemen en actualiseren van de vroegere studies.

In 1991 verscheen een stedenbouwkundig beleidsrapport en in 1993 keurde de gemeenteraad het ROS goed. Er
werden geen bindende bepalingen geformuleerd, maar deze ontwikkelingsstructuur was wel het kader waarbinnen
uitvoeringsgerichte instrumenten werden ontwikkeld en randvoorwaarden werden opgelegd aan andere
beleidssectoren met ruimtelijke impact. Samenvattend werd voor de toekomst een meer samenhangende stad met
een vollediger en hoogwaardiger voorzieningenpakket beoogd.

Concept

Men had een complete en compacte stad voor ogen, fungerend als belangrijk regionaal centrum. Daarbij wou men
inbreiding (het invullen van vrijliggende gebieden binnen woongebieden met specifieke woningbouwprojecten) en
verdichting van het wonen binnen een kwalitatieve woonomgeving realiseren; evolueren tot een diversificatie en
optimalisatie van de economische structuur; de leefbaarheid waarborgen van het evenwicht tussen landbouw en
natuur; de verzorging concentreren in een noord-zuidband van stedelijke voorzieningen, met een oriëntering van de
grootschalige voorzieningen aan de ontwikkelingspolen; groenassen ontwikkelen die zo ver mogelijk de stad
binnendringen en op de bestaande hydrografische structuur geënt zijn; en tenslotte het mobiliteitsprobleem vanuit
een globale visie aanpakken.

De voorgestelde structuur werd vertaald in een planmatig streefbeeld. Met de verschillende doelen voor ogen werd
een actieplan opgesteld. Hierin werden onder meer een aantal globale acties voorgesteld, zoals het voorstel tot
wijziging van het gewestplan, het voeren van een intergemeentelijk overleg, het op touw zetten van een grond- en
pandenbeleid, het opzetten van een GIS-systeem en het aanwenden van fiscale maatregelen en verordeningen. Om
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gebiedsgericht te werken, werden de 19de-eeuwse gordel, de stadsrand, de landelijke gebieden, de groenassen,
de haven, het gebied rond Flanders Expo en de Muide onderscheiden. Daarnaast formuleerde men nog sectorale
acties.

Evaluatie

De visie die van dit plan uitging, werd vrij goed aanvaard. Het ROS was sturend voor de latere gewestplanwijziging,
en werd effectief gehanteerd voor afwijkende BPA’s en voor het verlenen van advies voor projecten en intenties.
Verder had het een belangrijke invloed op de ontwikkeling van het GNOP en werd met het plan de studie en
uitwerking van de groenassen geïnitieerd.

Naast deze positieve ervaringen leverde dit beleidsdocument evenwel ook een aantal negatieve ervaringen.

In de eerste plaats waren er de gebreken van het document zelf. Een aantal zaken werden onvoldoende uitgewerkt.
Daardoor ontbrak het aan concrete richtlijnen; het document was te vaag, had soms te weinig onderbouw en gaf te
weinig ruggesteun voor ‘dagelijks gebruik’. Bovendien werd er geen grondige discussie gevoerd over de grote doel-
en taakstellingen. De haalbaarheid werd niet afgewogen en er werd evenmin een concreet uitvoeringsplan aan
gekoppeld.

Op niveau van de hogere overheid zag men dat de krachtlijnen van het ROS niet altijd werden gevolgd. Door het
ontbreken van een juridisch statuut was dit trouwens niet altijd mogelijk. Op het Vlaams niveau beschikte men zelf
nog niet over een voldoende uitgewerkte visie waarbinnen het ROS kon kaderen. Hierdoor bleef dit document
‘vrijblijvend’.

Op niveau van het stadsbestuur ging na verloop van tijd de impact van dit beleidsplan op de dagelijks te nemen
beslissingen duidelijk afnemen. Eén van de redenen hiervoor is het ontbreken van een juridisch statuut dat het
bestuur dient te binden voor zijn te nemen beslissingen. Een andere reden is het ontbreken van voldoende
motivatie/mogelijkheden voor de uitvoering van de vastgelegde opties. Dit beleidsplan werkte helaas niet over de
verschillende legislaturen heen.

2.3.2 Thematische analyse van het ruimtelijk beleid

2.3.2.1 Het wonen

Na WO II lag de klemtoon vooral op het lenigen van de woningnood. In de naoorlogse periode ontstaat er grote
aandacht voor grootschalige nieuwbouwprojecten van sociale woningbouw in de uitbreidingsgebieden aan de rand
van Gent voor de fusie (bv Eiland Malem), en voor grondige saneringen van wijken met hoofdzakelijk beluikwoningen
(bv Groene Briel). In de volgende decennia neemt het aandeel sociale woningen gestaag af. Dit gebeurt ten voordele
van het privaat bouwen, met steeds meer uitzwermende verkavelingen aan de stadsrand, met steeds grotere loten.
Dit getuigt van de gestaag groeiende rijkdom van de bevolking en de verarming van de omgeving.

Door de snelle groei aan de stadsrand wordt de stad op het vlak van wonen als het ware van binnen uitgehold.
Vooral in de jaren tachtig lag de uitdaging vooral in het herwaarderen van de woonkwaliteit van de ruime binnenstad.
In het begin was de link met het verleden nog sterk: deze periode viel samen met de opkomst van
‘monumentenzorg’. Nadien breidde deze bekommernis voor het herwaarderen zich uit tot de volledige 19de-
eeuwse gordel. Deze beweging is tot op vandaag bezig.

De verdere verstedelijking van de stadsrand is tot zeer recentelijk zonder enige belemmering doorgegaan. Pas
midden de jaren tachtig werd het beleid zich ten volle bewust van het onherstelbare verlies van veel open ruimte,
waardevolle natuur en landschappen. Op vrij korte termijn werden heel wat woongebieden van verdere bebouwing
gevrijwaard via gerichte opmaak of herzieningen van BPA’s. Deze visie werd doorgetrokken in het ROS en deze
omzettingen werden later nog meer verankerd bij de gewestplanwijzigingen.

De problematiek van de kamerwoningen situeert zich vooral in de omgeving van de U.G.-gebouwen in de Gentse
binnenstad. Door de sterke aangroei van het aantal studenten en door socio-economische tendensen (kleinere
gezinnen, groei groep lage inkomens, niet gedomicilieerde bewoners, …) nam de vraag naar kamers in Gent sterk
toe. Hierdoor werden heel wat goede eengezinswoningen opgedeeld met belangrijke gevolgen voor de woonsfeer
en de bevolkingssamenstelling van de buurt.
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Reeds geruime tijd was de leegstand van de bovenverdiepingen van winkels bekend. Alhoewel het hier naar aantal
om een relatief beperkt fenomeen gaat, is dit uiteindelijk wel belangrijk voor de leefbaarheid in en om de
winkelstraten.

Een ander ‘hot item’ is de woningdichtheid. In uitvoering van het RSV wordt nu getracht bij elke verkaveling van
woongebieden te streven naar de gewenste woondichtheid van 25 woningen per hectare. Nu gebeurt dit
dossiermatig (bv naar aanleiding van verkavelingaanvragen).

2.3.2.2 De economische ontwikkeling

In de naoorlogse periode (’50 tot ’70) ging de aandacht van het beleid op vlak van economische ontwikkeling
uitsluitend naar de ontwikkeling van de haven en het aantrekken van in hoofdzaak buitenlandse ondernemingen.

Vanaf ’80 werd een zekere koerswending merkbaar. De economische crisis deed het besef groeien dat de stad
voldoende aandacht moest schenken aan alle economische pijlers die de stabiliteit van de economie versterken.
Men ging zich plots realiseren dat er ook in de stad zelf heel wat bedrijven zaten en dat de KMO’s een belangrijk
deel van het economisch draagvlak vormden. Meer en meer van deze bedrijven werden echter in hun leefbaarheid
bedreigd doordat zij omwille van zonevreemdheid – zowel planologisch als op het vlak van milieu – problemen
ondervonden. Bovendien constateerde men plots dat Gent weinig of geen reserves had aan KMO-terreinen. Als
antwoord werden in de volgende jaren talrijke BPA’s opgemaakt of herzien om bestaande bedrijven uit de problemen
te helpen.

Het voorzien van bedrijventerreinen om nieuwe bedrijven aan te trekken verliep echter minder succesrijk. Reden
was onder meer de beperking van de oppervlakte van afwijkende BPA’s. De enige successen die op dat vlak konden
worden geboekt waren de aanleg van het bedrijfspark in de Tramstraat en van het researchpark van de U.G. Dit
bracht echter weinig soelaas voor de traditionele bedrijven.

Na goedkeuring van het ROS en het starten van enkele gewestplanwijzigingen waren de verwachtingen weer hoog
gespannen, doch werd op het vlak van de KMO-terreinen geen oogst geboekt. Daarentegen werd in het
havengebied 166 ha onttrokken aan zijn industriebestemming. Een belangrijk succes was het toekennen van een
economische bestemming aan de gebieden rond Flanders Expo en de verkeerswisselaar in Zwijnaarde. De
ontwikkeling van deze gebieden is op dit ogenblik echter om allerlei redenen nog helemaal niet van de grond
gekomen.

De laatste jaren tracht de stad op het vlak van de economische ontwikkeling een meer evenwichtig gespreid beleid
te voeren, onder het motto van Gent als complete stad. Naast de verdere uitbouw van de haven geeft men nu ook
de nodige aandacht aan de bestaande bedrijven buiten het havengebied. Men tracht ook ruimte te voorzien voor
herlokalisatie van bedrijven in moeilijkheden en voor nieuwe bedrijven, en men schept ruimte voor hoogwaardige
bedrijvigheid en kantoren. Voor belangrijke concrete resultaten zal men evenwel nog een aantal jaren moeten
wachten.

2.3.2.3 De kleinhandel

Pas de laatste decennia kreeg dit item enige aandacht van het beleid. Begin de jaren ’80 gebeurde dit voor het eerst,
zij het op indirecte wijze. In het kader van de herwaardering van de binnenstad begon men toen met de aanleg van
een winkelwandelcircuit. Deze operatie gaat tot op vandaag door en heeft positieve effecten op de uitbouw van
het winkelapparaat. Ook de heraanleg van de steenwegen in de kernstad heeft een duidelijk positieve impact op de
kleinhandelsassen in die buurten.

Enkele pogingen om een actiever beleid te voeren ten aanzien van detailhandelsvestigingen zijn tot nu toe – op
enkele uitzonderingen na (bv hergebruik oude UCO-fabriek aan Rooigemlaan) – niet erg succesvol gebleken.

Om de traditionele kleinhandel in de stads- en dorpscentra te beschermen tegen concurrentie werd in Gent een
moratorium op nieuwe baanwinkels ingevoerd. Hoewel de Kuip haar positie in de stad heeft kunnen houden, lijkt
dit veeleer toe te schrijven aan haar eigen kwaliteiten dan aan de groeibeperkingen die aan de baanwinkelassen
zijn opgelegd. Het belangrijkste gevolg van het moratorium is een stagnatie van het Gentse gedeelte van de
baanwinkelassen ten voordele van de buurgemeenten.
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2.3.2.4 Hotels

In samenspraak met de bestaande Gentse hoteliers werd gedurende vijf jaar (1994-1998) een ‘hotelstop’
doorgevoerd. Aanleiding hiertoe was de sterke stijging van het aantal hotels in de tachtiger jaren. Men wou de hotels
de kans geven het rendement opnieuw te laten stijgen. Omwille van de sterke stijging van het aantal overnachtingen,
waarbij de vraag groter dreigde te worden dan het aanbod toeliet, werd deze stop afgeschaft.

2.3.2.5 De open ruimte en natuur

Tot het begin van de jaren tachtig diende de natuur en de open ruimte enkel om de relatief snel groeiende bevolking
op te vangen. Het was het ‘wingewest’ waar iedereen naar hartelust kon mee omspringen en dat men – vooral via
woningbouw – kon valoriseren.

Een eerste kentering kwam er eind jaren zeventig, naar aanleiding van de goedkeuring van de gewestplannen.
De eerste stappen tot bescherming en uitbouw van de Bourgoyen dateren uit die periode. De verdere verstedelijking
van de stadsrand ging echter zonder enige belemmering door. Daar kwam slechts verandering in toen het beleid
zich halverwege de jaren tachtig ten volle bewust werd van het onherstelbare verlies van veel open ruimte,
waardevolle natuur en landschappen. Via gerichte opmaak of herzieningen van BPA’s (het gaat hier over meer dan
200 ha!), werden op vrij korte termijn heel wat woongebieden van verdere bebouwing gevrijwaard. Deze visie werd
doorgetrokken in het ROS. Later werden deze omzettingen verankerd bij de gewestplanwijzigingen. Ook de opmaak
van het GNOP heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld.

2.3.2.6 Recreatie

Reeds in de zeventiger jaren namen verschillende vroegere fusiegemeenten initiatieven om recreatieve
voorzieningen aan te leggen. Meestal ging dit enkel om sportcentra en zwembaden. Na de fusie kwam dit beleid
pas goed van de grond. Andere recreatieve activiteiten kregen tot vrij kortgeleden echter veel minder tot zelfs geen
aandacht.

Het belang van recreatief groen drong pas in de jaren tachtig door in de beleidsvisies. Aanvankelijk ging het vooral
over recreatief groen in de binnenstad (bv buurtpark Luizengevecht) of over grootschalige voorzieningen (bv
Blaarmeersen). Pas later begon men met het voorzien van recreatief groen onder zeer verscheidene vormen op alle
niveaus van de stad (buurt, wijk, stadsdeel…).

Sportvelden kregen pas recentelijk meer aandacht, nu ze omwille van verschillende redenen meer en meer in de
verdrukking komen (verkoop als bouwgrond, zonevreemd karakter met problemen op vlak vergunningen, …). De
opmaak van een sectoraal BPA kadert binnen deze problematiek. Het voorzien van jeugdspeelruimten kent een
vrijwel identieke situatie: ook daar wordt vooral de laatste jaren aandacht aan besteed.

2.3.2.7 Voorzieningen

De aandacht voor gemeenschapsvoorzieningen in het beleid is altijd redelijk constant geweest. In de jaren zestig tot
tachtig werd hij iets verhoogd. De reden hiervoor is tweezijdig. Enerzijds steeg de bevolking in die periode relatief
sterk waardoor nieuwe voorzieningen noodzakelijk werden of bestaande dienden uitgebreid. Anderzijds steeg ook
de welvaart, waardoor de vraag naar voorzieningen steeg.

2.3.2.8 Infrastructuren

Het zwaartepunt van de grote infrastructurele ingrepen ligt duidelijk vóór het begin van de jaren zeventig, met het
graven van havendokken, het aanleggen van Watersportbaan en Ringvaart, het realiseren van autosnelwegen, …
Nadien werden de ingrepen veel bescheidener. Nu nog kaderen ze veelal in de herwaardering van woonbuurten en
binnenstad of het mobiliteitsbeleid. De aanleg van tramlijnen in eigen bedding en van boven- en ondergrondse
parkings zijn hiervan de opvallendste voorbeelden.
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2.3.3 Evaluatie van het gebruik van uitvoerings- en beleidsinstrumenten

2.3.3.1 Gewestplan, gemeentelijke Plannen van aanleg, Verkavelingen en Stedenbouwkundige vergunningen

Het gewestplan
De gewestplannen hebben voor de eerste maal in de geschiedenis van dit land een algemeen ruimtelijk kader
voorzien. Na de goedkeuring in de jaren zeventig werden zij echter nooit globaal herzien in functie van de gewijzigde
maatschappelijke noden. Er waren enkel gedeeltelijke wijzigingen zonder dat zij daarom kaderden in een nieuwe
visie voor het integrale grondgebied. Nochtans vertoonden de gewestplannen reeds in de jaren tachtig
‘verouderingsverschijnselen’. Dit is zowel aan de oorspronkelijke, doch verouderde visie als aan de gehanteerde
techniek van gedetailleerde bodembestemmingsplannen toe te schrijven. Op het ogenblik van goedkeuring van het
gewestplan was de planhorizont nagenoeg bereikt en voldeed het niet echt meer aan de behoeften, waardoor de
objectieven ook moeilijk gerealiseerd konden worden. Dit gewestplan werd na haar goedkeuring nagenoeg enkel
‘bijgestuurd’ aan de hand van de vele afwijkende BPA’s, zonder te kaderen binnen een algemene visie.

Reeds bij de opmaak van het gewestplan hebben de gemeenten een belangrijke kans laten liggen om mee te
denken over de ruimtelijke ordening van zowel hun gemeente als van de ruimere regio.

Plannen van Aanleg
In de stad Gent en haar vroegere deelgemeenten werden reeds lang vóór de wet op de stedenbouw van 1962 BPA’s
opgemaakt. Dit gebeurde namelijk in uitvoering van de besluitwet van 2/12/1946, die werd opgemaakt in het kader van
de naoorlogse wederopbouw. Het gewestplan werd in 1977 goedgekeurd, wat nagenoeg samenvalt met de fusie van
de gemeente. Hierdoor hebben de deelgemeenten vóór de fusie vrij autonoom hun ruimtelijk beleid kunnen voeren.

Ruimtelijk uit dit zich op het vlak van de ruimtelijke structurering enerzijds en op de functionering van de gebieden
anderzijds. Via een BPA werd steeds een veel hiërarchischer opbouw voorzien in de wegenis met ook een veel
duidelijker en meer samenhangende structuur. Anderzijds zijn gebieden die tot stand komen via verkavelingen veel
monofunctioneler, met zowat uitsluitend woningbouw. Via BPA’s werden vaak, op geordende wijze, andere functies
geïntroduceerd. Zuiver stedenbouwkundig zijn het aantal mogelijke motieven die een rol spelen bij het opmaken van
een BPA beperkt. De motieven verschuiven in de tijd in functie van de wijzigende beleidsvisies. De laatste jaren ligt
de nadruk bij de nieuwe BPA’s op de ‘groene BPA’s’ ter uitvoering van het ROS en de daarop gebaseerde studie
van de groenassen en op de ontwikkeling of bestendiging van economische functies.

Een groot aantal van de bestaande BPA’s werd reeds één of meerdere malen herzien. Dit heeft zowel te maken met
het gebrek aan flexibiliteit van de opbouw van de BPA’s als het gebrek aan nabestemmingen. Bij de BPA’s in
herziening zijn de beweegredenen verscheiden: naast de bescherming van nog open of groene ruimten, het
bestendigen en/of voorzien van uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande projecten of het mogelijk maken van
belangrijke projecten, gaat het vaak gewoon om het oplossen van een aantal kleine problemen. Uitzondering hierop
is de BPA-reeks Binnenstad waar wel voldoende flexibiliteit opgenomen is in de voorschriften.

Ook BPA’s die uitgetekend zijn tot het niveau van bouwstroken voor ontwikkeling van woningbouw blijken deze in
de praktijk soms te verhinderen omdat er onvoldoende rekening werd gehouden met bepaalde marktcondities of
andere mogelijke (en meer rendabelere) stedenbouwkundige oplossingen. Dit pleit voor een systematische
toepassing van ‘projectzones’, die de creativiteit aan de ontwerper zelf laat, zodat de overheid kan bouwen volgens
het moment zelf en volgens de behoeften en marktcondities.

Naast de goedgekeurde BPA’s hebben vele deelgemeenten in de loop van de laatste decennia ook heel wat
ontwerp-BPA’s opgemaakt, welke evenwel niet werden goedgekeurd. Vaak hebben deze ontwerp-BPA’s een tijdlang
als ‘richtinggevend beleidskader’ het gevoerde ruimtelijk beleid beïnvloed om daarna officieus of officieel te worden
‘afgevoerd’. Dit geldt in zekere mate evenzeer voor het APA Sint-Amandsberg (1956). Dit APA is sturend geweest
voor zowel de latere opmaak van BPA’s als van het gewestplan. Bovendien heeft het de aanleg van een aantal
infrastructuren mogelijk gemaakt.

Verkavelingen
Toch werd de urbanisatie van het huidige grondgebied Gent gerealiseerd door verkavelingen zonder dat er BPA’s
voor het gebied aanwezig waarden. Het betreft vooral het grootste deel van het grondgebied Wondelgem (ca. 80%
van het grondgebied), Mariakerke (ca. 95% van het grondgebied), Drongen (ca. 95% van het grondgebied), Sint-
Denijs-Westrem (ca. 95% van het grondgebied) en Zwijnaarde (ca. 100% van het grondgebied). Een groot deel
(zowat 195 ha of 1/3 van de nog beschikbare bouwreserves in Gent bevinden zich trouwens binnen verkavelingen,
hetgeen de impact van de overheid op de wijze van invullen van deze gronden sterk beperkt.
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Verkavelingsvergunningen blijven een belangrijk ruimtelijk (uitvoerings)instrument voor de lokale overheid voor het
voeren van een ruimtelijk beleid. Zij verdienen echter meer aandacht dan dat ze tot nu toe kregen. Indien
verkavelingen immers worden toegepast zonder dat van een voldoende gedetailleerd stedenbouwkundig kader
sprake is, leidt dit immers met grote waarschijnlijkheid tot structuurloosheid, monofunctionaliteit, gebrek aan
stedenbouwkundige kwaliteiten en een louter inspelen op de marktvraag. Om verkavelingsvergunningen te kunnen
aanwenden voor een kwalitatief ruimtelijk beleid is het met andere woorden noodzakelijk te beschikken én over een
algemeen structurerend kader én (eventueel) over concrete richtlijnen voor de uitwerking ervan
(verkavelingsverordening). Hierbij kunnen kwalitatieve stadsverkavelingen een voorbeeldfunctie opnemen.

Stedenbouwkundige vergunningen en verordeningen
Als laatste schakel in de keten van het stedenbouwkundig instrumentarium is ‘de stedenbouwkundige vergunning’
de meest tastbare uitdrukking van het gevoerde gemeentelijk ruimtelijk beleid. Hier worden de kwaliteiten en ook de
gebreken van het stedenbouwkundig beleid zichtbaar. Het belang en het effect van een degelijk onderbouwd en
actief vergunningbeleid, inclusief een architectuurbeleid, is op gemeentelijk vlak onmiskenbaar. Bouwverordeningen
hebben een eerder geringe ruimtelijke impact. Toch bieden zij specifieke mogelijkheden voor het voeren van een
ruimtelijk beleid, mogelijkheden die men in andere plannings- en uitvoeringsinstrumenten niet aantreft. Zo
onderwerpt het algemene bouwreglement van Gent de wijziging in het gebruik van een gebouw naar een andere
functie (bv horecabedrijf, dancing, handel, garage, …) aan de vergunningsplicht, zelfs als deze wijziging geen
werken vereist. Het reglement beperkt ook sterk de indelingsmogelijkheden van eengezinswoningen.

2.3.3.2 Herwaarderingsgebieden

Ondanks de goede bedoelingen die de overheid had om via verschillende operaties in hoofdzaak de 19de eeuwse
gordel te herwaarderen, is er toch wel één en ander fout gegaan. Zo werd een onvoldoende of soms zelfs geen
enkele stedenbouwkundige visie uitgewerkt waaraan het verlenen van premies of subsidies kon worden getoetst.
Hierdoor heeft men in een aantal gevallen de grondige herstructurering van deze gebieden verhinderd en de
problematiek doorgeschoven. Doordat er onvoldoende financiële middelen waren voorzien, is de aanpak van deze
gebieden onvoldoende grondig kunnen gebeuren, ondanks de inbreng van eigen middelen van de stad en het
aantrekken van initiatieven van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Toch kan men stellen dat de stad een aantal belangrijke positieve resultaten heeft kunnen boeken. Voor een
grondige aanpak van deze gebieden zijn de toegewezen S.I.F.-middelen een goede aanzet.

2.3.3.3 Aanleg openbaar domein

De aanleg van het openbaar domein is van oudsher een belangrijk beleidsinstrument geweest en dit op drie
niveaus:
• het lokaliseren ervan ten behoeve van de ruimtelijke structurering van de stad;
• de keuze van de aard en het dimensioneren voor het bepalen van de functionaliteit;
• de detailinrichting in functie van de gebruiksmogelijkheden en de belevingswaarde.

Waar voorheen het accent op een degelijke verkeersinrichting lag, verschoof het vanaf de zeventiger jaren meer en
meer naar de stadslandschappelijke waarden en naar de beleefbaarheid van de publieke ruimten. Dit komt in
belangrijke mate tot uiting in de herwaardering van de binnenstad.

De huidige trend van heraanleg streeft echter een strakke lijn na voor de pleinen. De nadruk komt soms al te zeer
op de ‘leegte’ te liggen. Hoewel dit vanuit esthetisch oogpunt mogelijks een aantal positieve elementen aanreikt,
heeft deze benadering in een aantal gevallen een gebrek aan groen of straatmeubilair als gevolg. Bovendien wordt,
door een te sterke aanwezigheid van dergelijke open gehelen de invulling van deze elementen met nieuwe
activiteiten problematisch. De esthetische ‘leegte’ kan omslaan in (functionele) doodsheid en zich tegen zichzelf
keren.

2.3.3.4 Fiscale instrumenten

Fiscale instrumenten die inzetbaar zijn bij het voeren van een ruimtelijk beleid zijn:
• belasting op onbebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen;
• belasting op onbebouwde gronden;
• belasting op verkrotting en leegstand (stadsreglement).
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De belasting op onbebouwde gronden werd pas onlangs ingevoerd en had oorspronkelijk geen financiële bedoeling.
Zij diende wel om meer bouwgronden ter beschikking te stellen aan mensen die in Gent willen komen wonen, om
aldus de stadsvlucht af te remmen of zelfs om te buigen. De tarieven zijn echter zeer laag gehouden en van de
oorspronkelijke ambitie blijft, behalve een financieel motief, niets over. Nochtans is de belasting van onbebouwde
gronden en percelen één van de weinige instrumenten die de wet voorziet om een grondbeleid te voeren.

Het blijkt echter dat het voeren van een goed grondbeleid de conditio sine qua non is om op stedenbouwkundig vlak
iets te bereiken. Indien er geen geld is voor het voeren van een actief grondbeleid (verwerven, onteigenen en
verkopen of in concessie of erfpacht geven) dient men minstens een passief grondbeleid te voeren via het
aanwenden van deze vorm van belasting.
Van de toepassing van de belasting op leegstand is nog weinig terechtgekomen. De eerste aanslagformulieren
dienen verstuurd. Een hervorming samen met de belasting op onbebouwde percelen wordt in het vooruitzicht
gesteld.



Voetnoten

30 Deze optie is intussen afgevoerd op basis van het gewestplan.
31 Bijhorende voetnoten zijn actualisaties op basis van de gegevens aangereikt in het kader van het voorontwerp 5. De BPA’s waarvoor de

gemeenteraad op 28 juni 2000 of 18 december 2000 voorgesteld heeft het geheel niet te behouden of die deel uitmaken van een ander BPA
(vb. 11, St. Teresiastraat, 21 Tichelrei) zijn niet opgenomen. De BPA’s die nog niet (eerder) werden goedgekeurd zijn evenmin opgenomen.

32 Het BPA is achteraf toch behouden (zie voetnoot 30)
33 Goedgekeurd op 17/08/2001, verfijning van de bestemming ‘gebied voor stedelijke ontwikkeling’. Hangt nauw samen met Voorhavenproject.

Voorziet zowel wonen als kleinschalige ateliers, kantoren en winkels als outletcentrum. Eveneens van belang voor de realisatie van sociale
woningbouwprojecten.

34 Kwam in aanmerking om te worden opgeheven.
35 Kwam in aanmerking om te worden opgeheven.
36 Kwam in aanmerking om te worden opgeheven.
37 Kwam in aanmerking om te worden opgeheven.
38 In herziening.
39 BPA’s die zijn stopgezet na 16/02/2001 werden niet opgenomen.
40  Mogelijke verwarring betreffende dit BPA met BPA 22, eventueel te schrappen.
41 Dienst Leefmilieu & Natuurontwikkeling, RSG, deelstudie natuur, april 1999, kaart 8.
42 Nero-Stramien, revisiewerkboek voor de 19de-eeuwse gordel van Gent, stedenbouwkundig onderzoek, 1999.
43 Stad Gent, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, cel stadsvernieuwing, deelstructuurplanning 19de-eeuwse gordel, 1999.
44 Dit is een overzicht van de aanwezige structuurbepalende projecten zoals ze gekend zijn juli 2001 
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3 Bestaande ruimtelijke structuur

3.1 Fysisch systeem

3.1.1 Definitie

Het fysisch systeem ligt aan de basis van de ruimtelijke structuur. Het is het geheel van eigenschappen, processen
en onderlinge relaties van klimaat, geologie, reliëf, bodem, oppervlakte- en grondwater en lucht45. Het reliëf, de bodem
en de waterhuishouding zijn hiervan de belangrijkste elementen voor de ontwikkeling van de ruimte. De samenstelling
van bodem, de helling van de terreinen en de loop van de rivieren en beken vormen de basis voor (de evolutie van)
het bodemgebruik.

Ook de mens heeft deze elementen beïnvloed. Zo is er de verstening, maar ook de verontreiniging van de bodem,
de kanalisering van een aantal waterlopen of de drainage van een aantal terreinen.

3.1.2 Structurerende elementen voor het fysisch systeem in Gent
kaart 11 structurerende elementen voor het fysisch systeem

kaart 12 voornaamste microreliëfvormen in de Vlaamse Vallei ter hoogte van Gent 46

Zoals eerder werd vermeld47, is de Vlaamse vallei bepalend voor het fysisch systeem van Gent. Gent is ontstaan
aan de samenloop van rivieren die in deze vallei samenkomen. Het centrum van de stad ligt op de zuidelijke rand
van deze vallei met uitlopers langs Schelde en Leie. Op schaal van Gent zijn het reliëf, het hydrografisch stelsel en
de bodemsamenstelling van belang voor de ruimtelijke differentiatie van het fysisch systeem van het grondgebied.

Op het Gentse grondgebied is vooral het microreliëf van het dekzandoppervlak van de Vlaamse Vallei van belang.
In het noorden geeft de hogere dekzandrug Maldegem-Stekene een belangrijke overgang in het fysisch systeem.
Grotere lagergelegen gebieden met aanwezigheid van donken, duinen en oeverwallen zijn te vinden rond Leie en
Schelde. Zeker binnen de vallei van de Schelde is een deel hiervan reeds versteend. Ten noordwesten en
noordoosten zijn er de depressies van Kale en Moervaart. Tussen de verschillende Ledes in het oostelijk deel van
het grondgebied liggen de verschillende hoger gelegen ruggen. Tussen Leie en Kale zijn de ruggen omvangrijker.
Ze zijn ingesneden door de verschillende beken die in de Kalebeek uitmonden en lokaal zijn er depressies
aanwezig. Tussen Leie en Schelde is het gebied ten zuiden van de Ringvaart nog vrij vlak. In het centrum van de
stad valt de Blandijnberg op als tertiaire getuigeheuvel.

kaart 13 hydrografisch stelsel 48

Binnen het hydrografisch stelsel kan een onderscheid gemaakt worden tussen waterlopen, kanalen, vijvers en
kwelzones. Tot de waterlopen behoren eveneens een aantal gekanaliseerde elementen. Opvallend is de
voornamelijk noordoostelijke stroomrichting van de verschillende waterlopen (Leie, Benedenschelde, Kale,  Lede(s),
…), waarop de Benedenschelde een uitzondering vormt. In het centrum van Gent is er de samenvloeiing van Leie
en Schelde naast de talrijke kanalen. Deze structuur wordt bovendien doorsneden door een aantal recenter
gegraven kanalen, waarvan Ringvaart, Verbindingskanaal, Coupure, Brugse Vaart en het Zeekanaal met de
verschillende dokken de belangrijkste zijn. Belangrijke wijzigingen in de oorspronkelijke waterhuishouding,
waaronder een sterkere afwatering zijn het gevolg. De kwelzones zijn, net als de infiltratiegebieden, slechts indicatief
aangeduid.

De bodem op het grondgebied is in belangrijke mate versteend. Daarnaast is er nog een belangrijk aandeel aan
andere antropogene (door de mens beïnvloede) gronden, met name opgehoogde, afgegraven en vergraven
terreinen zoals het eiland van Zwijnaarde, delen van het zeehavengebied, een aantal terreinen in de Bourgoyen-
Ossemeersen en in de Damvallei.
Bodems met een beperktere antropogene invloed zijn te vinden in de open gebieden van Gent: Drongen,
Zwijnaarde en het gebied ten westen van het Kanaal, waar het Kluizendok gepland is.
Volgende soorten worden onderscheiden:

• Valleibodems of rivierbegeleidende bodems zijn geologisch gesproken recent ontstaan. Ze zijn meestal relatief
ongestoord omdat deze ‘waterzieke gronden’ moeilijk te bewerken waren. Deze bodems kunnen verder
onderverdeeld worden in de eigenlijke alluviale vlaktes, de veenbodems, de oeverwallen en kronkelwaarden, de
zandige opduikingen (donken) en de valleiflanken.
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• De dekzandgebieden of de fysisch-landschappelijke eenheden op dekzand dienen te worden gedefinieerd als
zones van de Vlaamse Vallei waarin zich dikke opvullingpakketten (> 10 m) bevinden, bestaande uit zandig tot
zandlemig materiaal. Tijdens de eindfase van de opvulling deden zich uiteenlopende processen voor, waardoor
verschillende landschappen zijn ontstaan. In een latere periode werd deze landschappelijke verscheidenheid,
mede onder invloed van de mens, nog verder gedifferentieerd. Dit heeft ertoe geleid dat op de dekzanden van
het Gentse grondgebied de volgende entiteiten kunnen onderscheiden worden: de grote dekzandrug (in het
noorden van Gent), de droge ruggen op zandige gronden (kouters), de zandleembodems, de zandige bodems
met plaatselijke aanwezigheid van mergelachtig materiaal.

• De grote depressies uit het Laatglaciaal zijn samen met de vorming van de hoger vermelde dekzandrug
Maldegem-Stekene, die de waterafvoer naar het noorden afdamde, ontstaan. Bij de overgang van het
verwilderd naar het meanderend rivierstelsel ontstonden tijdens het Laatglaciaal enkele uitgestrekte ondiepe
meren. Deze grote meren vallen samen met de Moervaartdepressie, de depressie van Vinderhoute, het Leen
te Eeklo en de depressie te Assebroek. De afzettingen van meerskalk die er ondiep (40 cm) voorkomt, is een
bewijs van de vroegere aanwezigheid van vrij grote plassen stilstaand water. De randen van de grote depressie
van de Moervaart worden afgeboord met een natuurlijk talud.

Het aantal riviervalleien in Gent met het volledige gamma aan soorten valleibodems (dus rijk aan abiotische
gradiënten) is beperkt. Het voorkomen van veenbodems, oeverwallen en kronkelwaarden, valleiflanken en donken
is belangwekkend, ondanks het feit dat ze altijd een beperkte oppervlakte hebben ingenomen. De grootste variatie
in valleibodems en herkenbare ongestoorde overgangen met het omgevende deklandschap is nog te vinden in de
Leievallei, die wel sterk versnipperd is. In de depressie van de Moervaart is de aanwezigheid van kalkrijke bodems
kenmerkend.

In het noorden van het grondgebied zijn er de zandbodems van de dekzandrug. Ten zuiden van de
Moervaartdepressie is er de afwisseling van hogere en lagere zandbodems. Ten noorden van de Kalevallei zijn de
lager gelegen bodems lemiger. Tussen Kale en Leie zijn er de hoger gelegen zandleembodems met een zandigere
samenstelling op de hellingen van deze ‘kouters’. Tussen Schelde en Leie is het gebied sterk zandig, doch met de
aanwezigheid van talrijke vochtigere lager gelegen gebieden.

kaart 14 kadasterpercelen met (potentiële) verontreiniging 49

Bodemvervuiling verandert de bodemsamenstelling en stelt randvoorwaarden voor een verder bodemgebruik. De
verontreinigde percelen concentreren zich in de 19de-eeuwse gordel, in de kanaalzone (tot aan Muide), rond het
kruispunt E40-E17, tussen Ringvaart en R4, ter hoogte van het waterzuiveringstation en van Flanders Expo. Nog
andere grote percelen komen voor in de Gentbrugsemeersen, op het eilandje ten oosten van Zwijnaarde en ten
noorden van de R4 richting Oostakker.

De potentieel verontreinigde sites (rekening houdend met de onvolledigheid van de lijst) liggen meer verspreid. Ze
komen zowel binnen de kleine ring als in de woonkernen erbuiten (Sint-Amandsberg, Wondelgem, Mariakerke) voor.
Grotere potentieel verontreinigde oppervlakten komen voor ter hoogte van het recreatiecentrum Blaarmeersen,
Gentbrugsemeersen, KMO-zone van Gentbrugge en de Oude Kale.

3.1.3 Homogene gebieden rond structuurbepalende elementen van het fysisch systeem

Door de wisselwerking van bodem, reliëf en waterhuishouding komen volgende fysische homogene gebieden naar
voor.

De alluviale vlakte van de Leie
Het Leie-alluvium bestaat in het zuidwestelijk gedeelte van de Gentse agglomeratie uit relatief grote oppervlakten.
Deze vormen evenwel geen aaneengesloten areaal meer, door de aanleg van Ringvaart en door de uitbreiding van
de bebouwing (dit laatste zowel op het alluvium als aan de randzones ervan). Als fragmenten onderscheiden we:
• Bourgoyen-Ossemeersen;
• Hoge Blaarmeersen - Assels;
• Meersen aan de Watersportbaan;
• Hoge Lake - Beelaertmeersen - Keuzemeersen;
• Overmeers (Sint-Pieters-Aaigem);
• Buchten (Flanders Expo).
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De alluviale vlakte van de Schelde
In vergelijking met het Leie-alluvium is van het oorspronkelijke Schelde-alluvium op het grondgebied van Gent zeer
weinig intact gebleven. Grote oppervlakten zijn ingenomen door bebouwing en wegenaanleg of omgevormd door
ophoging en vergraving. Het resterende alluviaal gebied hangt samen met de Bovenschelde te Zwijnaarde of met
de Benedenschelde te Gentbrugge. Twee alluviale gebieden worden onderscheiden:
• het Schelde-alluvium te Zwijnaarde;
• het Schelde-alluvium te Gentbrugge.

De grote depressies uit het Laatglaciaal en de vallei van de Kale
Door de aanwezigheid van laatglaciale meerskalk mogen deze depressies als een grote zeldzaamheid worden
aanzien. De genese van de Moervaartdepressie is complexer dan deze van de andere alluviale gebieden. De
Moervaart sloot in het westen aan bij de vallei van de Kale en is als dusdanig het vervolg van de alluviale vlakte van
de Kale. Deze is nu volledig doorsneden door het havengebied. Er blijven op Gents grondgebied twee belangrijke
afzonderlijke entiteiten en geïsoleerde restruimten over, namelijk de Moervaartdepressie en de depressie van de
Vinderhoutse bossen. Te onderscheiden delen van het alluviale complex van de Kale zijn:
• de Moervaartdepressie;
• het relict aan de Kiekenbossen;
• de depressie van de Vinderhoutse broeken;
• de Kalevallei.

Het dekzandlandschap ten westen van Gent (Drongen en Afsnee)
Dit gebied hangt samen met het Leie-Kale rivierstelsel en vertoont een sterk ontwikkeld microreliëf. Het bestaat uit
zandige, geaccentueerde langgerekte ruggen waaraan de oude nederzettingen gebonden zijn en uit depressies,
deels langgerekt en deels zeer onregelmatig begrensd, oorspronkelijk onderhevig aan wateroverlast. Het
niveauverschil tussen beide is van de orde van 3 à 4 m. Op Gents grondgebied ligt de Halewijnkouter centraal in dit
gebied.

Het vlak gebied ten zuiden van Gent (Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem) 
Dit gebied bestaat uit zandgronden die kenmerkend zijn voor de Vlaamse Zandstreek. Er is een microreliëf aanwezig
waarvan de koppen zijn afgevlakt doordat ze grotendeels bebouwd zijn. Er komen nog enkele depressies voor die
van bewoning gevrijwaard zijn gebleven zoals de vrij grote depressie waarin het kasteel Puttenhove (Sint-Denijs-
Westrem) gelegen is. Dergelijke depressies worden grotendeels door weiland ingenomen.

Het vlak gebied op zandige gronden gelegen ten noordoosten van Gent (Oostakker en Sint-Amandsberg) 
Dit gebied wordt gekenmerkt door een microreliëf met droge zandige koppen en kleine gesloten depressies. Er is
van dit microreliëf door uitbreiding van de bebouwde zone maar weinig meer waar te nemen. De bewaarde
waardevolle relicten hiervan, met bijhorende bodemstructuur, zijn vooral terug te vinden waar depressies gesitueerd
zijn. De depressie ter hoogte van Wittewalle is zeer uitgesproken en nog duidelijk waar te nemen. De bodem is
echter geëgaliseerd door de landbouwintensifiëring. Een andere deels bewaarde gesloten depressie met
mergelachtige afzettingen en nog een zeer uitgesproken microreliëf is gelegen langs R4 ter hoogte van Achtendries.
Deze depressie werd in ‘98 voor de helft opgevuld voor de verkaveling aan de Orchideestraat, aan de andere kant
wordt ze afgesneden door R4. Twee andere gesloten depressies aan de Rozenbroeken, gekenmerkt door venige
afzettingen en een zeer goed bewaard microreliëf, zijn voor meer dan de helft opgevuld met stort. Een laatste
gesloten depressie met een venige afzetting en een nog goed bewaard microreliëf is gelegen aan de Oude Bareel.
Hier is de depressie volledig ingesloten door villabouw maar zeker voor driekwart behouden.

De zuidwest-noordoost gerichte ruggen (tussen Oostakker en Zelzate)
Tussen Oostakker en het grensgebied met Zelzate tekenen zich in het vlakke dekzandgebied langgerekte, zuidwest-
noordoost gerichte ruggen af. De donktoponiemen wijzen op de oorspronkelijke wateroverlast van de tussenin
liggende gronden. De meest uitgesproken rug is deze van Sint-Kruis-Winkel waarop stuifzandgronden voorkomen.
De oorspronkelijke topografie is dermate vervlakt dat geen duinmorfologie meer aanwezig is. Langs de zuidzijde
wordt deze rug door de natuurlijke talud van de Moervaartdepressie begrensd. Dit talud getuigt van een
rivierinsnijding in het Laatglaciaal en heeft als zodanig een aardkundige waarde. Desteldonk is gesitueerd op de
meest zuidelijke rug.

De depressie ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen
Ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen en meer bepaald ten noorden van Doornzele (Evergem) strekte zich tot
voor enkele jaren op het grondgebied van Gent een brede depressie uit. De plaatsen met de naam Pachtgoederen
in het noorden en Geuzenhoek in het zuiden vormen de iets hoger gelegen randgebieden. Geheel deze zone was
tot de aanleg van het Kluizendok vrij intact.
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De grote dekzandrug Maldegem-Stekene
Het noordelijk gebied van Gent dat grenst aan Zelzate maakt deel uit van de grote rug die het dekzandlandschap
van de Vlaamse Vallei doorkruist in een oost-westrichting. Van de oorspronkelijke topografie is nog weinig bewaard
door de ophoging van de industrieterreinen van Sidmar. Het gedeelte dat nog vrij intact is gebleven, wordt
ingenomen door bos (naaldhout). Er kan een zwakke duintopografie worden waargenomen wat wijst op lokale
verstuivingen van het dekzand. De rand van het beboste gedeelte valt samen met de zuidelijke rand van de grote
rug zodat deze laatste hierdoor in het landschap geaccentueerd wordt.

3.1.4 Andere, sterk antropogene bodems

In Gent komen vele sterk antropogene bodems voor. De stadskern met de Kuip van Gent aan de samenloop van de
rivieren is sterk versteend door bebouwing, pleinaanleg en bestrating. Hetzelfde geldt voor de omliggende stedelijke
uitbreidingen en dorpskernen. De alluviale vlakte van de Lieve met de Wondelgemse Meersen is, ondanks het feit
dat ze nu braak ligt, sterk gewijzigd door vroegere functies. Op het eiland van Zwijnaarde komen de slibstorten voor
en in de Kanaalzone heeft men de verschillende opgespoten terreinen. Tenslotte zijn er nog de specifieke fysische
condities gecreëerd door de aanleg van infrastructuren.
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3.2 Evolutie van de ruimtelijke structuur

3.2.1 Evolutie van Gent tot de zeventiende eeuw
kaart 15 a en b ontwikkeling van Gent van de tiende eeuw tot de zestiende eeuw

Ganda
De prille stadsgroei van Gent is het resultaat van een voortdurende wisselwerking tussen de specifieke geografische
ligging en de maatschappelijke ontwikkelingen. De stad is ontstaan en gegroeid rondom de samenvloeiing van twee
rivieren, Schelde en Leie. Met zandige opduikingen, met als hoogste de Blandijnberg van circa 29 meter boven de
zeespiegel, moet dit een opvallende plek geweest zijn. Lang voor de vorming van de middeleeuwse stad werd dit
gebied reeds door mensen bezocht. De oudste sporen van rondtrekkende jagers-verzamelaars in de Gentse regio
dateren al van 35.000 voor Christus. Zo zijn langs de Oude Kale tussen Vinderhoute en Merendree belangrijke
sporen terug te vinden van oude nederzettingsstructuren.

In 58 voor Christus werd Gallië door de Romeinen veroverd. Ganda (eerste naam voor nederzetting die uiteindelijk
Gent werd) werd opgenomen in een wereldrijk en door landwegen met andere lokale centra verbonden (o.a. een
verbinding Ganda-Bavai over Gentbrugge en Velzeke). Na de val van het Romeinse Rijk werd nagenoeg het
volledige cultuurlandschap weggeveegd en kende het natuurlandschap een sterke uitbreiding. Ten oosten van de
samenvloeiing is in de 7de eeuw een nederzetting met klooster en kerk gesticht, de Sint-Baafsabdij. Dit klooster en
de bijhorende dorpsgemeenschap hadden geen herkenbaar stedelijk voorkomen. Hetzelfde gold voor het
Blandiniumklooster, de voorloper van de latere Sint-Pietersabdij en het bijhorende dorp.

Portus Gandavium ( 1 )
De Leie en de Schelde waren trage en gemakkelijk te bevaren vlakterivieren, waardoor handel en verkeer vroeg tot
ontwikkeling konden komen. Een eerste stap in de stadsontwikkeling van Gent vormde de afbakening van de laat-
Karolingische ‘portus’, een terrein van zo’n zeven hectare aansluitend op de Schelde. Het areaal was omsloten door
een brede droge gracht, waarschijnlijk voorzien van een aarden berm en een houten palissade met poorten. Op het
kruispunt van de twee centrale wegen ontstond de oudste stadskerk, de Sint-Janskerk (later Sint-Baafskathedraal).
Op het kleine plein ervoor vergaderden de eerste schepenen. Aan het water lag de ‘Wijden Aard’ (huidig
Bisdomplein), die toen nog functioneerde als los- en laadkade van de portus. Daar vindt men nu ook het Geraard
de Duivelsteen dat wellicht even oud of nog ouder is dan het Gravensteen.

In deze vroege middeleeuwen worden nieuwe agrarische nederzettingen gevormd op de goed gedraineerde en
lichte bodems. Het zijn geïsoleerde eilandjes cultuurland te midden van uitgestrekte bossen. De dorpsnederzetting
is in vele gevallen een pleindorp van het ‘green’-type. Vroonstalledries te Wondelgem is één van de relicten die
samenhangen met deze occupatiegeschiedenis als centrum van het kroondomein Marka, waarvan de hofkouter
gelegen was onmiddellijk ten zuiden hiervan. Ook de driesstructuur van Slindonk met de omliggende akkers dateert
vermoedelijk uit deze periode. Ze waren in de eerste plaats gericht op het voorzien in de eigen lokale behoeften.

Kuip van Gent ( 2-10 )
Vanaf de 11de eeuw werd de portus systematisch vergroot door diverse leengebieden die erop werden
aangesloten. Een belangrijke aantrekkingspool voor de verruiming in westelijke richting was ongetwijfeld de
inplanting van een grafelijke residentie op de westelijke oever van de Leie. Dit domein bevatte behalve de burcht het
Gravensteen ook een nederzetting (de Oudburg, een deel van het Patershol) en een voorhof (huidig Sint-
Veerleplein). In de loop van de 13de eeuw werd dit geheel aangesloten.

Het gebied dat in de volksmond ‘de Kuip’ wordt genoemd, gaat grotendeels terug op de grachtengordel die wellicht
omstreeks 1100 omheen de gegroeide handelsnederzetting tot stand kwam. De watergordel omsloot een gebied
van ongeveer tachtig hectaren.

Dat er ook buiten de 12de eeuwse omwalling bewoning voorkwam, staat vast. Buiten de poorten waren
verscheidene nederzettingskernen. De hele 13de eeuw heeft de stad stapsgewijs gepoogd haar invloed op die
kernen te vergroten. Door overdracht en aankoop van aanliggende terreinen en kleine nederzettingen spreidde het
grondgebied zich uit tot een oppervlakte van ongeveer zeshonderd vierenveertig hectaren. Dit maakte Gent tot één
van de grootste stedelijke gebieden. Midden de 14de eeuw telde Gent zo’n 50.000 tot 60.000 inwoners en was het
na Parijs de tweede grootste stad van Noordwest-Europa. Binnen de omwalling bleven nog grote gebieden open die
voor de landbouw gebruikt werden tenzij het ging om natte gebieden die niet bebouwbaar of cultiveerbaar waren.

Bij de ontwikkeling van de middeleeuwse stad kan men nu nog een onderscheid maken tussen organisch gegroeide
delen en een planmatige aanpak vanaf 1300. Tot reeds goed bekende voorbeelden van middeleeuwse stedelijke
organisatie behoort de aanleg van de Vrijdagsmarkt, waarvoor een heel bouwblok met een andere oriëntatie diende
te worden gesloopt. Merkwaardig is ook de inrichting van de ‘plaetse’ of Paradeplaats (huidige Botermarkt), wellicht
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één van de oudste marktpleinen van Gent, waarrond belangrijke burgerlijke gebouwen gegroepeerd werden zoals
het schepenhuis (1321) en het Belfort (1380). Ook de kerk drukte haar stempel op de stad door in vier hoeken ten
opzichte van de centrale Sint-Baafskathedraal een kerk te realiseren; Sint-Jacobs in het noorden, O.L.Vrouw bij
Sint-Pietersabdij in het zuiden, Sint-Michiels in het westen en Sint-Salvator bij de Sint-Baafsabdij in het oosten. De
Sint-Niklaaskerk is daarentegen de kerk van de schippers en kooplieden.

Het middeleeuwse stratenpatroon lijkt willekeurig gegroeid te zijn, maar is dat in feite niet: de Botermarkt en de
loodrechte Hoogpoort stonden centraal in de middeleeuwse stadsplattegrond en de meeste andere straten vormen
er een dambordpatroon mee. Deze straten liepen ofwel evenwijdig met de Hoogpoort ofwel met de Leie en Schelde,
wat ideaal was bij laden van aanmerende schepen. Tijdens de middeleeuwen telde Gent maar liefst dertig pleinen
met een maritieme of commerciële functie. Nu nog zijn vele pleinen in Gent tegen het water gelegen: de Koornaard
(huidige Korenmarkt), de Hooiaard, de Gras- en Korenlei, de Vismarkt (huidige Groentemarkt) en de
Wannekensaard (huidig Groot Kanonplein).

De volle middeleeuwen rond Gent: de grote ontginningsbeweging
Door de snelle bevolkingstoename in de 11de en 12de eeuw dienden ook in een ruimer gebied rond Gent nieuwe
landontginningen te gebeuren. Deze ontginningen vormen in vele gevallen de basis van het huidige
cultuurlandschap. In de eerste plaats was er de rationalisatie en intensifiëring van gronden door krachtige
grootgrondbezitters, zoals de abdijen van Gent, waarbij de oude akkerlanden werden versmolten tot grote
bouwlandcomplexen daar waar de microruggen voldoende uitgestrekt waren. Daarnaast speelden deze
grootgrondbezitters ook een actieve rol bij de systematische, grootschalige landontginningen. Zo werden de eerste
pogingen ondernomen om het Scheldeveld te ontginnen vanuit verschillende ontginningshoeven.

Kleine boeren zochten de randen van de uitgestrekte, nog min of meer natuurlijke landschappen op om zich te
vestigen. Hun ontginningen, dikwijls gesitueerd in depressies, worden gekarakteriseerd door blokpercelen omzoomd
door levende afsluitingen. Langs driftwegen waarlangs het vee naar de ‘veld’-gebieden gedreven werd, ontwikkelden
zich verder straatdorpen. Die zijn vooral geconcentreerd ten noordoosten van Gent.

De invloed van Gent als centrum voor lakennijverheid strekte zich onder meer uit in het noorden. Doornzeledries
kan worden geïnterpreteerd als een dries waar schaapskuddes werden verzameld die in grootte de lokale behoeften
sterk overstegen en als zodanig gericht waren op de wolproductie voor een markt.

Ook de waterlopen werden aangepast aan de noden. Door de bouw van sluizen en sassen trachtte men van in
de 12de eeuw de waterhuishouding in Gent onder controle te krijgen. Vanaf de 14de eeuw werden de
waterwegen vrijwel constant uitgebaggerd en verdiept, wat leidde tot smallere waterwegen. Maar de belangrijkste
waterwerken waren ingegeven door een niet aflatende zoektocht van Gent naar een eigen verbinding met de zee.
Tussen 1251 en 1269 werd de Lieve gegraven om Gent rechtstreeks met de haven van Damme en het Zwin te
verbinden.

Gebastioneerde stad ( 11-12 ) 
Aan het einde van de 13de eeuw wordt de ontginningsbeweging afgesloten. Zowel misoogsten als epidemieën en
oorlogen leidden tot een sterke bevolkingsafname. Marginale gronden worden verlaten, hoeven verdwijnen en bos
en veld kennen opnieuw een sterke uitbreiding. Zo verwordt het Scheldeveld opnieuw tot een soort woestenij.

Gent werd vanaf de 15de eeuw stelselmatig bedwongen door vreemde vorsten. De ‘vechtstad’ Gent werd gebruikt
voor militaire doeleinden. Dé overheersende stedenbouwkundige structuren waren de militaire bouwwerken van
toen. Na de Gentse opstand liet Keizer Karel een enorme dwangburcht, het zogenaamde Spanjaardenkasteel,
bovenop het oude Sint-Baafsdorp bouwen om de stad te kunnen verdedigen, maar evenzeer om de rebelse
Gentenaren in de hand te kunnen houden (1540, huidige Sint-Machariuswijk).

Onder voortdurend nieuwe bedreigingen werd de stadsomwalling continu versterkt en vernieuwd. Gent kreeg, onder
dreiging van de Spanjaarden, een bredere, gebastioneerde omwalling in de typische vorm van een driehoek (1577-
1584). Die omwalling bestond uit dikke aarden wallen met versterkte bastions op de meest strategische punten.
Doordat de hoger gelegen Heuvelpoort niet door middel van een watergracht kon worden verdedigd, werd ter
hoogte van de Kortrijkse Poort ook nog een bijkomend fort gebouwd, het Fort van Monterey (1671-1694).

Binnenin de stad werd er de eerste vijftien jaar na de Gentse opstand door de zware geldboetes van Keizer Karel
geen enkele nieuwbouw gerealiseerd. Daarna verschenen er enkele opvallende nieuwe bouwwerken in de stad,
waaronder de Sint-Baafskathedraal (1559), het ‘schepenhuis van gedele’ (1621, huidig stadhuis), de Sint-
Pietersabdijkerk (1722) en allerlei pakhuizen. De stad bestond grotendeels uit houten huizen. Pas vanaf de invoering
van een verordening en een premiestelsel (1618) werden zij stelselmatig vervangen door huizen met stenen gevels.
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Onder impuls van Keizer Karel werd in 1563 de Sassevaart gegraven als verbinding van Gent met de
Westerschelde. Deze vaart had echter twee nadelen: ze was te ondiep voor zeeschepen en enkel gericht op
Nederland. Door de sluiting van de Schelde had ze in 1648 nog enkel een lokale betekenis. De Spaanse
aartshertogen Albrecht en Isabella lieten een verbinding graven richting kust. Zo werd de Brugse Vaart tussen 1613
en 1624 gegraven tot in Brugge, waarop kort daarna een verbinding tot stand kwam met Oostende (1658). De
verbinding moest niet alleen dienen om de handel te heroriënteren op de kust maar ook als verdedigingslinie tegen
de noordelijke Nederlanden.

3.2.2 Gent tot 1778
kaart 16 vlekkenpatroon en lijnelementen in Gent rond 1778

Met de Oostenrijkse tijd (vanaf 1714) begon een periode van tijdelijke rust en vrede. Door de aanhoudende
conflicten, groeide de stad lange tijd nauwelijks aan in bevolking en bebouwing. De kaart van Graaf de Ferraris,
opgemaakt onder het Oostenrijks bewind, laat dan ook zien dat de verstedelijking grotendeels binnen de
stadsomwalling bleef. Kaart 16 laat dit zien aan de hand van het vlekkenpatroon van de stad. Elk zwart vlakje staat
voor een gesloten bouwblok. Daar rond staat de omtrek van het huidig grondgebied Gent ingetekend.

Het gebied binnen de vesten was lang nog niet volgebouwd in deze periode. Er waren nog uitgestrekte terreinen
tussen de bebouwing en de stadsomwalling terug te vinden voor zowel de voedselproductie als omwille van de
veiligheid. Zo bleven de drassige Muinkmeersen en het gebied ten oosten van Nieuwland nog vrij van bebouwing.
Ook de omgeving van de Coupure was nog zeer landelijk. Merk op dat ook Muide en Meulestede door de stad waren
ingepalmd.

Verder vinden we op deze kaart ook de straatdorpen Desteldonk, Mendonk, Sint-Kruis-Winkel en Luchteren terug.
Deze lintbebouwing is vaak oost-westgericht doordat ze zich op smalle dekzandruggen bevindt. Ook de
dorpskernen van Oostakker, Meulestede, Drongen en Sint-Denijs-Westrem bestonden toen al.

Het is tevens de tijd waarin voor het eerst het landschap architecturaal werd gemodelleerd, onder meer door de
aanleg van majestueuze dreven tussen de kastelen van de landadel en, indien aanwezig, de dorpskerk. Het
Scheldeveld werd gedeeltelijk herbebost. De dreven zijn er nog sterk herkenbaar.

Het is ook de periode waarin de steenwegen werden aangelegd. Het hele verkeerssysteem was op Gent gericht,
waardoor de stad een transitfunctie vervulde tussen Nederland en Frankrijk. Vanuit de dichtbebouwde kern
vertrokken vier radiale uitvalswegen richting Sas Van Gent, Brussel, Kortrijk en Brugge. Deze steenwegen zijn van
vitaal belang geweest voor de ruimtelijke samenhang en de verankering met de andere steden. De aangroei van de
steenwegen was spectaculair (van 89 kilometer in 1704 tot 1.184 kilometer in 1783).

De 16de eeuwse grachtengordel was ten tijde van de Ferraris nog goed herkenbaar; in de binnenstad zijn Oude
Houtlei, Oude Schelde, Tichelrei en Ottogracht nog niet gedempt.Verder volgen Leie en Schelde nog hun natuurlijke
loop met veel meanders. Sommige van die bochten zijn vandaag nog in het landschap terug te vinden.

Door de heroriëntatie van de scheepvaart via Brugge was er ook een nieuwe binnenhaven nodig die wat betreft
diepte en breedte aansloot op de Brugse Vaart. Er werd een doorsteek gemaakt van Brugse Vaart tot de Leie. De
Coupure (1751) was dan ook de belangrijkste stedenbouwkundige ingreep van de 18de eeuw in Gent zelf.

3.2.3 Gent tot 1854
kaart 17 vlekkenpatroon en lijnelementen in Gent rond 1854

Onder de hervormingspolitiek van Jozef II werden de omwallingen geleidelijk ontmanteld (1781) en de meeste
stadspoorten gesloopt. Later werden ze onder Frans bewind (vanaf 1794) vervangen door tolpoorten zonder enige
militaire functie.

Manchester van het vasteland
De textielindustrie wekte Gent weer tot leven. De productie van volkatoenen weefsels en het openstellen van de
Nederlands-Indische markt zorgden voor een snelle groei van de Gentse textielindustrie. Tegen 1812 bevonden zich
al 19 katoendrukkerijen, 30 katoenspinnerijen en 44 katoenweverijen in de stad. Het bevolkingscijfer tijdens deze
industriële revolutie steeg spectaculair van 61.000 inwoners in 1800 tot zo’n 108.000 inwoners in 1854. Daarmee
was Gent, na Brussel, de tweede grootste stad van de nog jonge Belgische natie.
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In vergelijking tot de vorige kaart is de bebouwing echter nauwelijks toegenomen. Sinds de middeleeuwen bestond
een belasting op alle personen- en goederenvervoer in en uit de stad, de zogenaamde tolheffingen en
octrooirechten. Hierdoor bleef Gent geprangd binnen zijn stadsomwalling. Hierbinnen vond dan ook een enorme
inbreiding plaats om alle fabrieken en hun arbeiders op te vangen. Door de industriële revolutie trokken veel
arbeiders van het platteland de stad in. Zij moesten snel gehuisvest worden. In de onmiddellijke omgeving van de
fabrieken werden woningen en kloosters ingedeeld in wooneenheden en grote binnentuinen werden snel
volgebouwd met ‘beluiken’ (private woonerven). In 1845 was één op vier woningen gelegen in een beluik.

De introductie van de ‘Mule Jenny’s’ en vooral van de stoommachines (1805) met hun schoorstenen gaven Gent al
snel de aanblik van een echte fabrieksstad. De industriëlen kochten zelf diverse gebouwen, waarin ze hun fabriek
vestigden. Omdat de technologie weinig eisen stelde aan de huisvesting waren dit niet zelden kerk- en
kloostergebouwen. De eerste katoenspinnerij van de industrieel Lieven Bauwens was gevestigd in het
Kartuizerklooster (het huidige Sint-Jan de Deo aan het Fratersplein) dat hij in meerdere niveaus liet opdelen voor
zijn uit Engeland gesmokkelde ‘Mule Jenny’ machines (1800). Onmiddellijk daarna volgden onder meer het
Victorinenklooster aan de Groene Briel (De Vos, 1805), de Norbertijnenabdij van Drongen (Bauwens, 1807) en het
Capucinessenklooster aan de Reep (Lousbergs, 1823, de huidige Sint-Bavoschool). Het opmerkelijkste voorbeeld
was wellicht het Gravensteen, waar vanaf 1806 diverse fabrieksgebouwen en arbeiderswoningen in uitgebouwd
werden. Deze nieuwe invullingen zorgden voor het behoud van de oorspronkelijke gebouwen.

Op de kaart valt verder een nieuw militair bouwwerk op: de Hollandse Citadel (1823-1831), waarvan nu, in het
Citadelpark, enkel nog de ingangspoort terug te vinden is.

Sassevaart wordt kanaal Gent-Terneuzen
Onder het Hollands bewind (vanaf 1814) werd een oude droom van Gent weer mogelijk: een eigen verbinding met
de zee. De Sassevaart was echter verzand en de aanpalende polders hadden te kampen met
overstromingsproblemen. Voor de eerste 21 kilometer (tot Sas van Gent) van het nieuw kanaal Gent-Terneuzen
werd het oude tracé van de Sassevaart aangehouden. In Gent zelf werd meteen gestart met de aanleg van de
eerste aansluitende havendokken: het Handelsdok en het Achterdok (1829).

De grote waterbouwkundige werken zorgden voor een ingrijpende wijziging van de stad. Door de aanleg van het
Handelsdok kreeg Gent aan de oostkant een barrière die van noord naar zuid langs het Handelsdok en de
Dampoort, en over de Visserij loopt. De ruimtelijke relatie tussen de kernstad en Sint-Amandsberg werd van dan af
bemoeilijkt; de onderlinge ontsluiting was gericht op de Dampoort. Ook nu nog komen daar alle steenwegen richting
binnenstad samen op één punt.

Bovendien konden vanaf 1830 vele kloostergemeenschappen hun bezittingen terug verwerven waardoor de
industriëlen met hun bedrijven naar de rand van de stad moesten uitwijken. De omgeving van Brugse Vaart, Lieve
en Handelsdok trokken veel nieuwe of uitwijkende fabrieken aan bij de noordelijke rand van de stad. Voorbeelden
zijn de katoenfabrieken ‘Voortman en de Hemptinne’, ‘La Linière Gantoise’ aan de Vogelenzang, de ‘NV Florida’ aan
de Molenaarstraat en het metaalconstructiebedrijf ‘De Phoenix’ (huidige Phoenixstraat).

‘Den ijzeren weg’
Toen Nederland, na uitroepen van de Belgische onafhankelijkheid, bij wijze van vergelding, de scheepvaart naar
goeddunken kon belemmeren, had België nood aan een nieuwe verbinding over land. Men verkoos de spoorweg
boven een nieuwe waterweg. Tussen 1835 en 1843 had de Belgische Staat al maar liefst 599 kilometer spoor
aangelegd, waaronder de verbindingen Gent-Mechelen, Gent-Oostende en Gent-Kortrijk.

De inhuldiging van de eerste spoorlijn Gent-Mechelen (1837) ontketende de ontwikkeling van het zuiden van de
stad. De vochtige Muinkmeersen, tot dan toe gebruikt als bleekweide, konden door de technologische evolutie
drooggelegd worden. In 1841 werden de aanlegplannen van het nieuwe station en omgeving goedgekeurd:
Zuidstationstraat, Keizer Karelstraat en Lammerstraat moesten de oude stad met het nieuwe Zuidkwartier en het
station (1850) verbinden.

Ook het station ‘Land van Waas’ (Dampoort) en de private spoorlijn richting Antwerpen van ingenieur De Ridder zijn
aanwezig. Deze spoorlijn was echter geen lang leven beschoren. Ze sloot niet aan op de bredere spoorwegen van
de Staatsspoorwegen. Maar ook al zijn de spoorlijnen ‘Zuid’ en ‘Land van Waas’ relatief snel verdwenen, hun assen
zijn duidelijk af te lezen in de stad. Enerzijds is er nu de open ruimte van afrit ‘centrum’ van B401 en Albertpark,
anderzijds is er de kilometers lange as Land Van Waaslaan - Braeckmanlaan. Beide assen hebben hun
indrukwekkend perspectief op de torens behouden.
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3.2.4 Gent tot 1933
kaart 18 vlekkenpatroon en lijnelementen in Gent rond 1933

Chaotische groei van een gordel
De bebouwde oppervlakte verviervoudigde tussen 1854 en 1933. Met de opheffing van de octrooirechten en het
slopen van de vesten kwamen de omliggende landbouwgronden vrij voor bebouwing. De groei situeerde zich zowel
in het noorden als in het oosten en het westen van de oude stad. Er ontstond als het ware een ‘19de eeuwse gordel’.
De grote bouwvrije zone rond de militaire Citadel en de waterzieke Neermeersen hebben de zuidwestkant
gevrijwaard van bebouwing. Van de oude 16de eeuwse stadsvesten bleef niet veel over. Het oorspronkelijke tracé
is enkel herkenbaar in de vorm van delen van de kleine stadsring R40, Blaisantvest en een deel van de hoekige
omwalling in de waterloop langs de Franse Vaart (Keizersvest).

De textielindustrie was de drijvende kracht achter de enorme stadsgroei. In 1846 waren 1.500 textielbedrijven in
Gent gevestigd, in 1896 waren dat er al 5.000. Het waren veelal kleine bedrijven, maar er zaten ook enkele
mastodont-spinnerijen tussen zoals La Lys aan de Nieuwe Wandeling, toen de grootste vlasgarenspinnerij ter
wereld. Ondanks deze groei is men weinig planmatig te werk gegaan. De nieuwe fabrieken werden meer en meer
buiten de stad ingeplant. Betere bereikbaarheid per spoor, voldoende ruimte voor de industriële schaalvergroting en
aanwezigheid van proceswater waren de bepalende factoren voor de lokatiekeuze.

Geheel naar de opvattingen van die tijd onthield de overheid zich van bemoeienis met het winstgevend huisvesten
van de arbeiders. Elke particulier kon een straat aanleggen op voorwaarde dat het openbaar domein later aan de
overheid werd afgestaan. Dit leidde tot ongebreidelde bebouwing door grootgrondbezitters die grote gebieden
speculatief verkavelden. De aanleg van de Rabotwijk is hier een typisch voorbeeld van (1875-1883). De
textielbaronnen de Hemptinne en De Smet stouwden de volledige wijk vol identieke arbeiderswoningen van zo’n vier
meter gevelbreedte. De Brugse Poort groeide zelfs zonder enig stedenbouwkundig concept rond industriële
mastodonten zoals La Lys en De Phoenix.

Monumentalisering van de stadskern
In tegenstelling tot de chaotische ontwikkeling van de grijze arbeiderswijken nam het stadsbestuur wel initiatieven
voor verfraaiing van de stadskern en voor de ontwikkeling van het zuiden van de stad. Eind 19de eeuw herontdekte
de burgerij het historisch erfgoed van de middeleeuwen. Door de stadsgroei kon de bevolkingsdichtheid verlaagd
en het centrum stapsgewijs gesaneerd worden. Open riolen en grachten werden gedempt, krottenwijken gesloopt
en de drie torens werden ontmanteld onder de burgemeesters Lippens en Braun.
De nieuwe straten rondom het Zuidstation leverden geen goede verbinding op met de binnenstad. Een nieuwe
verbinding werd getrokken (het Zolikofer-de Vigneplan, 1889): de nieuwe gebogen Vlaanderenstraat trok dwars
doorheen een sloppenwijk richting binnenstad. Langs die straat kwamen grote herenhuizen en warenhuizen in een
uniforme architectuur. Door deze sanering moesten 3.000 arbeiders een nieuwe woonst zoeken.

Wereldtentoonstelling als hefboom
De wereldtentoonstelling van 1913 was een belangrijke hefboom voor de totale ontwikkeling van het zuiden van de
stad. Niet zozeer de expositie op zich, maar veeleer de prestigieuze projecten die er aan gekoppeld werden, is van
belang geweest voor de stedelijke ontwikkeling. De stad werd versneld gesaneerd, het Sint-Pietersstation, het
Citadelpark en alle daar rondliggende bouwblokken (omgeving Van Duyseplein (1895) en Leopold II-laan) werden
aangelegd. Oscar Van de Voordes plannen voor de wereldtentoonstelling vormden de onderliggende basis voor de
latere Sint-Pieters-Aalst wijk. Na de Eerste Wereldoorlog werd een deel van deze stadswijk verder verkaveld tot het
bekende ‘Miljoenenkwartier’.

Burgemeester Braun liet de wereldtentoonstelling ook samenvallen met de ingebruikneming van het Sint-
Pietersstation (1912). De afstand van het nieuwe station tot de oude stad was relatief groot (2,5 kilometer) en
maakte een verbinding met tramlijnen noodzakelijk. Bij de aanleg van de nieuwe aansluitende straten werd rekening
gehouden met deze tramassen en hun draaicirkels (bijvoorbeeld de gebogen Groot-Brittanniëlaan). Een ander effect
van de inplanting was dat de relatie stad-station zich heroriënteerde van het Zuid- naar het Sint-Pietersstation
waardoor Veldstraat, Nederkouter en Kortrijksepoortstraat de belangrijkste winkelassen werden.

Verdere uitbouw van kanaal en spoor
Daar waar in de afgelopen eeuwen nog onduidelijkheid bestond over het belang van de Brugse Vaart versus het
Kanaal Gent-Terneuzen, werd voortaan volledig gemikt op de uitbouw van het laatste.Tot de vele waterbouwkundige
werken die in de tweede helft van de 19de eeuw werden uitgevoerd behoren het Verbindingskanaal (1863), het
verbreden van het Handelsdok (1882), het Houtdok (1881), de Voorhaven met twee droogdokken (1892) en het
Grootdok met de drie zijdokken (1930). Al deze dokken sluiten aan op het kanaal Gent-Terneuzen. Deze grote
infrastructuurwerken hebben de zwaardere vormen van industrie naar het noorden van de stad getrokken.

52



Het Ministerie van Openbare Werken verzocht het stadsbestuur in 1864 om een ringspoorweg aan te leggen die de
hele stad zou omvatten. Sinds het tot stand komen van de lijn Gent-Mechelen in 1836 was het treinverkeer sterk
toegenomen. Het Zuidstation fungeerde toen ook als goederenstation, wat voor veel hinder zorgde in de binnenstad.
Het duurde tot 1925 voordat de volledige ringspoorweg rond Gent tot stand kwam. Deze grote ring rond de stad
verbond een nieuw Rabotstation (1872) in het noorden (Opgeëistenlaan) met een uitgebreid spoorwegemplacement
en het station ‘Land Van Waas’ in het oosten en met het nieuwe doorgangsstation Sint-Pieters in het zuiden. Het
eindstation Zuid werd opgedoekt. Aan de Dampoort werd in 1909 een viaduct gebouwd, waardoor het
Dampoortstation niet langer het eindstation was van de lijn Gent-Eeklo.

3.2.5 Gent tot 1969
kaart 19 vlekkenpatroon en lijnelementen in Gent rond 1969

Stadsgroei en stadsvlucht
Tussen 1930 en 1969 zien we niet alleen de eerste tekens van ‘suburbanisatie’, maar ook van stadsvlucht. De
bebouwing zwermde verder uit naar de buurgemeenten, vooral in Sint-Amandsberg, Gentbrugge en langs diverse
steenwegen. De oude dorpskernen raakten stilaan opgenomen binnen de Gentse agglomeratie. In 1930 was de
voormalige gemeente Gent met 170.358 inwoners nog nooit zo dicht bevolkt. Sindsdien is het aantal stadsbewoners
door verhuisbewegingen van Gentenaars naar omliggende gemeenten beginnen dalen. Door de groeiende welvaart
konden meer en meer gezinnen een nieuwe woning met modern comfort bouwen.

De gemeentebesturen beperkten zich veelal tot de opmaak van eigen bijzondere plannen van aanleg en de
goedkeuring van particuliere verkavelingsplannen. De bebouwing die uit deze plannen ontstond vertoonde een
duidelijke verschuiving van rij- en koppelwoningen naar grotere, vrijstaande woningen. De breuk in bebouwingstype
is af te lezen als een groeiring rond de stad en kan gedateerd worden omstreeks 1955-1960. Vanaf de zestiger jaren
werd de omgeving van Gent verder verstedelijkt zonder dat nog echt sprake was van stedelijk bouwen.
Omvangrijke gebieden aan het Grootdok en aan het noorden van het kanaal werden ontwikkeld. De industrie kon
daar voortaan haar activiteiten ver weg van de stad ontplooien. Door de verbreding en verdieping van het Kanaal
en de aanleg van nieuwe dokken, spoor- en expreswegen trok de haven nieuwe bedrijven zoals Sidmar (1967) en
Volvo (1965) aan. Dit soort bedrijven zorgde voor de noodzakelijke verbreding van de Gentse economie na de zware
terugval van de textielindustrie.

Gent verruimde ook meer en meer haar regionale en provinciale positie binnen Vlaanderen door grote diensten
zoals scholen en ziekenhuizen in de stad op te nemen. Vooral de bouw van diverse faculteiten van de Universiteit
Gent aan de Blandijnberg, Sint-Pietersnieuwstraat en Coupure sprong vanaf de dertiger jaren in het oog. Henry van
de Veldes Boekentoren (1942) is daar de meest opvallende realisatie van.

Hoogbouw aan de Watersportbaan
Het meest typerende en grootschalige stedenbouwkundig project uit deze periode is ongetwijfeld de aanleg van de
Watersportbaan. De Dienst Stedenbouw had reeds tussen de twee wereldoorlogen het plan opgevat om de
waterzieke Neermeersen aan de westkant van de stad om te vormen tot een nieuwe, moderne wijk. Het bestuur
besloot in 1951 de woningbouw te combineren met een groenzone in de Blaarmeersen en met een watersportbaan
in functie van de Internationale Roeikampioenschappen van 1955. In 1958 kregen vier sociale
huisvestingsmaatschappijen opdracht om er hoogbouw op te trekken. Het werden torens met 1302 wooneenheden,
waarvan één derde voorzien werd als vervanging voor de in de binnenstad gesloopte (beluik)woningen.

Internationale verbindingen
Rond 1969 werden de eerste grote infrastructuurwerken voorzien die deel uitmaakten van nieuwe internationale
netwerken. De modernisering van het Kanaal en de aanleg van de Ringvaart en de autosnelweg Brussel-Oostende
zijn daar goede voorbeelden van.

Na de Tweede Wereldoorlog namen de afmetingen van de zeeschepen snel toe zodat het Kanaal Gent-Terneuzen niet
meer de geschikte dimensies had. In 1960 werd met een Nederlands-Belgisch verdrag tot de modernisering van het
kanaal besloten, waardoor Gent bereikbaar zou worden voor grote schepen tot 65.000 ton. Eind 1968 werd de nieuwe
infrastructuur al in gebruik genomen. De Gentse haven speelde daarop in door de rechteroever van het kanaal met
meer dan 2.000 hectaren uit te breiden en door twee nieuwe dokken, het Sifferdok en het Petroleumdok, aan te leggen.

Het graven van de Ringvaart (1969) zorgde voor een goede verbinding tussen zeekanaal, Leie, Schelde en Brugse
Vaart. Op de binnenwateren verliep het verkeer immers moeizaam en traag. Naar het zuiden toe vormt de Ringvaart
een verbinding voor de binnenscheepvaart met het Zuid-Belgische en Noord-Franse achterland. Maar de Ringvaart
verbond niet alleen, ze sneed ook de dorpskern Drongen van Gent af.
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Het concept van Trans-Europese autosnelwegen is ontstaan vanuit puur economische overwegingen. Onmiddellijk
na de Tweede Wereldoorlog werd, tijdens de heropleving van de economie, de nood aan een internationaal
wegennet duidelijk. De in Genève samengekomen Europese landen werkten in 1950 een plan van internationale
routes uit, de zogenaamde Europawegen. De twee belangrijkste voor Vlaanderen waren de E3 (huidige E17) en de
E5 (huidige E40).

De impact van de E40-snelweg op de ruimtelijke ontwikkeling van Gent was in de zestiger jaren nog zeer beperkt.
Vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er een heuse polemiek gevoerd omtrent het tracé van de
‘autostrades’. Hamvraag was of deze assen dwars door het centrum, dan wel er omheen moesten lopen.
Progressieve architecten waren van oordeel dat de snelwegen er dwars doorheen moesten, omdat op deze manier
de stad nog verder gesaneerd en gemoderniseerd kon worden. Uiteindelijk koos de overheid voor het alternatief
waarbij de snelweg de stad ter hoogte van Sint-Denijs-Westrem passeert. Op 24 april 1956 werd de autosnelweg
Brussel-Oostende definitief in gebruik genomen.

Verder herkennen we de kleine ring R40 op de kaart. Sinds eind 19de eeuw bestond reeds een ringboulevard die
werd aangelegd op het tracé van de oude stadsomwalling. Hubert Jan Van Hulle ontwierp toen de boulevard met
een brede middenlaan voor het koetsverkeer en aan beide zijden een dubbele rij kastanjebomen. De ring werd later
heringericht volgens de noden van het autoverkeer. Enkel de Begijnhoflaan heeft nog enigszins zijn oorspronkelijke
aankleding met straatbomen behouden.

3.2.6 Gent tot 1995
kaart 20 vlekkenpatroon en lijnelementen in Gent rond 1995

Groot Gent
De grote Gentse agglomeratie vormt in haar geheel een noord-zuidband, begrensd door de natuurgebieden
Bourgoyen-Ossemeersen aan de westkant en Gentbrugsemeersen aan de oostkant. De gemeente Drongen die een
vrijliggend dorp gebleven is in de buurt van de stad vormt een uitzondering op dit patroon.

Grenscorrecties holden als het ware steeds de ruimtelijke feiten na. Tot 1920 werden stelselmatig delen van Sint-
Amandsberg, Oostakker, Wondelgem, Langerbrugge en Evergem aan Gent overgedragen voor de aanleg van
haven en spoorwegen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kozen regering en Duitse bezetter voor een fusie van Groot
Gent (1942). In 1945 kwam er bij Regentbesluit al een einde aan de kortstondige fusie. In 1977 voerde de hogere
overheid een nieuwe bestuurlijke fusieoperatie van Gent en tien buurgemeenten door. Maar in feite waren deze
gemeenten al veel langer ruimtelijk met Gent verbonden. Vanaf 1977 kon het stadsbestuur een ‘eenheidsbeleid’
voeren. Elk gemeentebestuur had daarvoor echter al verregaande keuzes gemaakt over de toekomst van haar
respectievelijke gebied.

Tussen stad en platteland
Tegen het einde van de zeventiger jaren had men de bebouwing zo ver laten uitspreiden, dat in de twintig
daaropvolgende jaren een verdichting van de tussenliggende mazen volstond. De vlekkenkaart toont dan ook een
verdubbeling van de bebouwde oppervlakte op slechts vijfentwintig jaar tijd.

Er werd verkaveld binnen toevallige landbouwgrenzen. Bij veel deelgemeenten bestond geen totaalplan om al die
nieuwe bebouwing in goede banen te leiden. Wondelgem, Mariakerke, Drongen, Sint-Denijs-Westrem en
Zwijnaarde zijn quasi volledig bebouwd geraakt door het ‘aan elkaar breien’ van kleine verkavelingsplannen.
Daardoor is er geen onderlinge samenhang en werden grote open gebieden aangesneden zonder dat er uiteindelijk
veel woningen op terecht kwamen. In andere gemeenten was dit veel minder het geval omdat er wel een
overkoepelend plan bestond (bijvoorbeeld in Sint-Amandsberg en Oostakker) of omdat alles al volgebouwd was
(bijvoorbeeld in Ledeberg).
De uitzaaiing van allerhande bebouwing werd in belangrijke mate bevestigd en gestimuleerd door het gewestplan
(goedgekeurd in 1977). Bepaalde gebieden werden definitief gevrijwaard van bebouwing (bijvoorbeeld het
natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen), veel andere werden als ruim bemeten bouwzones ingekleurd voor
woningen, bedrijven, diensten enz. De deur stond open voor de suburbanisatie van de regio.

De stadsvlucht werd maar gedeeltelijk opgevangen in de nieuwe deelgemeenten. De stadsverlaters verhuizen over
steeds grotere afstanden van Gent weg. De grenzen tussen stad en platteland zijn daardoor vervaagd en er is een
ruimtelijke verbinding tot stand gekomen met de gemeenten Evergem, Lochristi, Destelbergen, Merelbeke, Melle,
De Pinte en Sint-Martens-Latem. Dit is het meest uitgesproken in het oosten en het zuidoosten. De grens met
Merelbeke is te herleiden tot enkele straten waarvan de huizen zich aan weerszijden in een andere gemeente
bevinden. Hetzelfde geldt voor Melle en het westelijke punt van Destelbergen. Niet zozeer de stad, maar het
platteland is dus verder verstedelijkt.
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Snelwegen, ringen en radialen
In een vlaag van economische euforie en welvaart beschikte Vlaanderen al gauw over het dichtste wegennet ter
wereld. In Gent werd een totaalsysteem van autosnelwegen, ringen en radialen gerealiseerd.

Rond 1960 bleek het onontkoombaar een nieuwe ‘snelle weg’ tussen Antwerpen en Gent aan te leggen omdat het
verkeer op de Antwerpsesteenweg zo intens was geworden. Er werd ditmaal echter helemaal anders
omgesprongen met de bepaling van het tracé dan ten tijde van de E40. Gedreven politici hebben het tracé, dat
oorspronkelijk als een rechte lijn niet dichter zou naderen dan Wetteren, over Gentbrugge tot in het Gentse Zuidpark
gebracht. De kruising van de autosnelwegen E40 en E17 kwam ter hoogte van Zwijnaarde. Verderop snijdt de E17
met een enorme betonnen viaduct de deelgemeente Gentbrugge en het natuurgebied Damvallei middendoor.

Het duurde tot 1973, het jaar van de oliecrisis en de autoloze zondagen, vooraleer de autosnelweg Gent-Antwerpen
af was. Intussen begon de kritiek toe te nemen op deze niets ontziende uitbouw van het wegennet. De auto
overheerste al grotendeels de openbare ruimte tot midden in de stad. Het asfalteren van de kleine ring R40 en het
herleiden van de binnenstadspleinen tot parkings zijn tekenend voor die periode. De plannen die toen op de
tekentafel lagen gingen zelfs nog veel verder. Ten tijde van het voorontwerp-gewestplan (1972) werd een 2x2
ringweg en een ondergrondse spoor- en tramlijn middenin de historische stad ernstig overwogen. Daarvoor moesten
quasi alle waterlopen gedempt worden.

De twee autosnelwegen hebben het landschap in het zuiden van Gent tijdens de tachtiger en negentiger jaren
grondig gewijzigd. Vooral langs de op- en afritten met de zuidelijke steenwegen hebben zich allerlei winkels,
kantoren en bedrijven gevestigd. Andere opvallende inplantingen zijn de universitaire campus ‘Ardoyen’ aan de
Oudenaardsesteenweg en het congrescentrum Flanders Expo (1986) dat met een eigen op- en afrit aan de E40 en
een immense parking eerder gericht is op de autosnelweg dan op de stad.

De explosie van het autoverkeer doorbrak voorgoed het monopolie van de vervoersmaatschappijen. De NMBS
legde zich toe op rendabel reizigers- en goederenvervoer. De Ringspoorweg en het Rabotstation werden
opgeheven. Evenwijdig aan de Kennedylaan werd een spoorweg voor goederenvervoer aangelegd die aansluit op
het vormingsstation ‘Gent-Zeehaven’ en de lijn Gent-Antwerpen.
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3.3 Bestaande ruimtelijke deelstructuren 

3.3.1 Bestaande nederzettingsstructuur

3.3.1.1 Definitie

De nederzettingsstructuur is de ruimtelijke samenhang van de nederzettingen in het onderzoeksgebied. De verschil-
lende menselijke activiteiten zijn er sterk verweven in een dicht bebouwd gebied50. Ook voor de stedelijke omgeving
kan men verschillende soorten nederzettingen aanduiden; vaak gaat het daarbij om wijken of deelkernen; in de
stadsrand onderscheidt men ook verschillende landelijke nederzettingsvormen. Binnen het ruimtelijk structuurplan
Gent worden in de eerste plaats de gebieden waar het wonen en de nauw verwante activiteiten primeren, als
elementen van de nederzettingsstructuur beschouwd.

3.3.1.2 Profiel

De nederzettingsstructuur in Gent is sterk gevarieerd van het sterk verstedelijkte centrum met een 19de-eeuwse
gordel, de samengesmolten vroegere kernen en de recentere uitbreidingswijken. Verder van het centrum heeft men
zowel sterk door verstedelijking beïnvloede kernen en dorpen, in het zuiden, als sterk geïsoleerde kernen en
straatdorpen, in het noorden. Tenslotte zijn tussen de verschillende (haven)infrastructuren nog verschillende
geïsoleerde woninggroepen aanwezig.
Basisgegevens voor de analyse van de nederzettingsstructuur vindt men onder andere in de deelstudie huisvesting
voor Gent51. Verschillende informatieve kaarten werden hieruit overgenomen.

kaart 21 bruto-woondichtheid per statistische sector 52 

Sectoren met een hogere woningdichtheid zijn voornamelijk te situeren in die stadsdelen, die ontwikkeld werden
vóór de jaren 60. Dit zijn: Gent binnen de kleine ring, de historische kernen van St.-Amandsberg, Gentbrugge en
Ledeberg, een uitloper naar Nieuw Gent, de Brugsepoort en Muide-Meulestede.Vanaf de jaren ‘60 werd veel minder
dens en stedelijk gebouwd. De stedelijke groeifasen zijn met andere woorden afleesbaar als jaarringen volgens de
factor ‘woningdichtheid’ per statistische sector.

kaart 22 woningtypes 53

Gent kent een divers aanbod aan woningtypes. Binnen deze diverse woningvoorraad in Gent is de groep
appartementen voornamelijk geconcentreerd in het centrale deel van de stad. Buurten met grootschalige
appartementsblokken springen onmiddellijk in het oog: de Neermeersen, het Rabot, de Groene Vallei...
Complementair aan dit beeld is het beeld van de spreiding van de ééngezinswoningen. De rijwoningen zitten
geconcentreerd in de binnenstad. Het grootste aandeel woningen in open bebouwing is voornamelijk
geconcentreerd in het zuidwesten en uiterste noordoosten van de stad. Dit zijn dan ook de meest landelijke zones
van Gent: Drongen en Sint-Denijs-Westrem aan de ene kant en St.-Kruis-Winkel, Desteldonk en Oostakker aan de
andere. Woningen van het halfopen bebouwingstype komen her en der verspreid over de randgemeenten voor.

Een woningtype dat voornamelijk in grootsteden als Gent voorkomt, is de kamerwoning. Vooral in de onmiddellijke
omgeving van de verschillende hoger onderwijsinstellingen stellen we hoge concentraties aan kamers vast: een
zone vertrekkend in Ekkergem over de buurt tussen Coupure en Leie, de Blandijnberg, de stationsbuurt tot en met
de Heuvelpoort herbergt ongeveer drie vierde van alle Gentse kamerwoningen. Niet onbelangrijke aantallen
kamerwoningen zijn ook te vinden in de 19de-eeuwse gordel.

kaart 23 grootte van de woningen 54

In Gent komen de meeste kleine woningen in het centrum van de stad voor. Middelgrote woningen met een
woonoppervlakte tussen de 45 en 85 m2 zijn het best vertegenwoordigd in de onmiddellijke rand van het centrum. Deze
groep maakt meer dan de helft van het totaal aantal woningen in Gent uit. Het aandeel grote woningen (> 105 m2) is
opvallend hoog aan de westelijke rand van Gent, meer bepaald in Drongen en Sint-Denijs-Westrem.

kaart 24 aandeel tuinen en garages bij woningen 55

Een belangrijk uitrustings- en comfortaspect van de eengezinswoning is de aanwezigheid van een tuin. Het
spreidingspatroon van woningen met tuin vertoont een concentrische patroon, met een laag aandeel in de
binnenstad tot bijna 100% ten zuiden van de Ringvaart en in delen van Oostakker en Mariakerke. Samen met een
tuin is de aanwezigheid van een garage één van de meest gegeerde onderdelen van een woning. Dit beeld toont
sterke gelijkenissen met de kaart van de woningen die over een tuin beschikken. In het centrum van Gent is het
aandeel woningen met garage miniem te noemen terwijl garagebezit in de deelgemeenten algemeen verspreid is.
In recent gebouwde wijken is het garagebezit wijdverspreid.
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kaart 25 wonen volgens de functiekaart
De functiekaart van Gent geeft een inzicht in de spreiding van het wonen. Indien men de woonfunctie bekijkt ziet men
de samenhangende woonlobben gevormd rond de steenwegen in de vier windrichtingen. Er is het noordwestelijk
kwartier met de Brugsesteenweg, Mariakerke en Wondelgem, het noordoostelijk kwartier met de Antwerpse- en de
Dendermondsesteenweg, het zuidoostelijke met de Brusselse- en de Hundelgemsesteenweg en tenslotte in het
zuidoosten het gebied rond Kortrijkse- en Oudenaardsesteenweg. De woonfuncties van Drongen, Sint-Denijs-
Westrem en Zwijnaarde zijn door Ringvaart afgesneden van het centrum, deze van Oostakker-dorp door R4.

3.3.1.3 Elementen van de nederzettingsstructuur
kaart 26 bestaande nederzettingsstructuur

Volgende elementen maken deel uit van de nederzettingsstructuur. Zij worden besproken in afnemende orde van
stedelijkheid.

3.3.1.3.1 De stedelijke ruimte
De stedelijke ruimte bevat de meest verstedelijkte gebieden van Gent. De stedelijke ruimte loopt over de
gemeentegrenzen heen, kent een hoge concentratie aan bebouwing en stedelijke functies en heeft een uitgebreid
verzorgingsniveau. De term ‘agglomeratie’ is een goede benadering, maar wijst teveel op het morfologische aspect
van de verstedelijking. Hij wordt daarom niet gebruikt. Binnen de stedelijke ruimte van Gent kan men verschillende
ruimten onderscheiden zoals de historische binnenstad, de stadsgordel, de stationswijk en de stadsrand. Specifiek
door zowel de hoge concentratie aan woningen als de morfologische impact, zijn de verschillende hoogbouwwijken.

De binnenstad
De binnenstad komt, op enkele centrale minder dicht bewoonde buurten na, duidelijk als aaneensluitend gemiddeld
dicht bewoond gebied naar voor. Het is de pre-industriële stad zoals ze bebouwd was (binnen de omwalling) ten
tijde van graaf de Ferraris56. De binnenstad is een gemengd gebied van gesloten eengezinshuizen en
appartementen. De woningen bevinden zich vooral in de rand van de binnenstad. Centraal wordt het gebied
gedomineerd door commerciële en recreatieve activiteiten. Boven winkels wordt slechts in beperkte mate gewoond.
Kamerwoningen zijn geconcentreerd aanwezig rond de Blandijnberg met uitlopers naar het zuiden en het westen.
In de binnenstad zijn zowel behoorlijke aandelen van zeer kleine als van zeer grote woningen.
Het is een nagenoeg park- en groenloos gebied. De verschillende buurten kennen een grote vermenging van wonen
met andere functies: sterke aanwezigheid van handel rond de oude steenwegen en van horeca in de kern, sterk
verspreide voorzieningen maar weinig bedrijvigheid,.

De stadsgordel
De binnenstad is omzoomd door de arbeiderswijken uit de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Het
gesloten bouwblok is hier het basispatroon, dikwijls met een zeer hoge dichtheid. Verschillende buurten worden
gekenmerkt door de aanwezigheid van oude beluikstructuren en de slechts sporadische aanwezigheid van groen
en tuinen. Behoudens enkele middelgrote groenzones aan hun randen (delen van Mariakerke, aan de Klinieken, de
noordpunt van Meulestede en aan E17 in Ledeberg) bestaat het gebied uit grote buurten zonder enig groen. Het
wonen is vermengd met andere functies, maar op een lager niveau dan in de binnenstad. Drie gebieden kunnen
onderscheiden worden.

De westelijke wijken (Brugse Poort, Rabot, Briel, Bloemekenswijk, Ekkergem) worden gekenmerkt door een hoge
woningdichtheid. Ze bestaan overwegend uit (op de hoogbouw in Rabot en Groene Vallei na) eengezinshuizen in
gesloten bebouwing. Er zijn weinig appartementen en nauwelijks (middel)grote eengezinswoningen. Desondanks
kent het gebied een hoge woningdichtheid. Dit neemt niet weg dat het gebied een belangrijke leegstand kent.
In en rond Ekkergem is er een sterke aanwezigheid van kamerwoningen. De vraag naar dergelijke woningen, veelal
studentenkamers, in deze buurt is (o.a. door het verdwijnen van de faculteit dierengeneeskunde) gedaald zodat de
kamers langer op de markt blijven. Ook in Brugse Poort is er een verschuiving van vaste bewoners naar niet-
gedomicilieerden (studenten, starters, vreemdelingen enz.). Redenen hiervoor zijn onder meer de prijs (dikwijls
vergelijkbaar met deze van kamerwoningen), de nabijheid van het centrum en hogescholen en de specifieke
woningmarkt waarin een belangrijk aanbod aan kleinere woningen aanwezig is (beluiken,…). De groendensiteit in
Bloemekenswijk is hoger dan andere delen van de gordel. Hier ziet men, net als in Rabot de laatste jaren een
toename van het aantal vaste bewoners. De aanwezige bedrijvigheid bestaat uit grotere entiteiten die onlosmakelijk
verbonden zijn met de specifieke nederzettingsstructuur van de wijken, maar functioneel-visueel sterk afgesloten
blokken vormen. Nieuwbouw  en vernieuwing van de buurten situeert zich voornamelijk op dergelijke
fabriekspanden. Dit kan zowel gaan om nieuwe woningen (Rabot) als om bedrijvigheid of handel (kruispunt Dron-
gensesteenwegt-Rooigemlaan). Handel en voorzieningen zijn beperkt tot een aantal concentraties. Langs
steenwegen functioneren zij slechts in beperkte mate.
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De  noordzijde (Meulestede, Muide, Klinieken, Blaisantvest, Ham) is als woonbuurt geconcentreerd rond een as,
met name Sint-Salvatorstraat-Meulestedesteenweg. De buurt is onlosmakelijk verbonden met de vroegere
havenactiviteiten die nog visueel aanwezig zijn in de nederzettingsstructuur. Het wonen ligt tussen twee assen met
grotere bouwcomplexen. Hierdoor ligt de woondichtheid iets lager dan in het westelijk deel van de stadsgordel. Het
gebied kent een bevolkingsverlies, maar deze is minder duidelijk dan in de westelijke stadsgordel. Zij situeert zich
vooral in Meulestede. Binnen R40 zijn verschillende van deze grotere complexen vrijgekomen. Een aantal zijn
ingevuld (klinieken, de Centrale). In Muide-Meulestede is de woonsituatie echter problematischer. Een aantal
projecten zijn aanwezig, maar een slechte kwaliteit van de bestaande, oudere woningen en een gebrekkige kwaliteit
van de woonomgeving zijn, net als in Brugse Poort kenmerkend. Het aandeel zeer kleine woningen is aanzienlijk
(met een piek in Meulestede), met een redelijk aandeel grotere eengezinswoningen. Groen in het gebied is
nagenoeg afwezig.

De oostzijde (Oud-Sint-Amandsberg, Visserij en Keizerspoort) bestaat uit buurten met een vrij lage woningdichtheid.
Het is een gemengder gebied met eengezinshuizen in gesloten bebouwing en appartementen. Net als in de
westelijke wijken zijn er grote aandelen woningen met en zonder klein comfort en nauwelijks woningen met groot
comfort. De belangrijkste woonconcentraties bevinden zich in het centrum van Sint-Amandsberg en tussen
Kasteellaan en Vlaamse Kaai. Verweven in deze oostelijke buurten is er zeer veel bedrijvigheid, een zekere
aanwezigheid van handel, maar weinig voorzieningen. Net als rond Brugse Poort zoeken jongeren hier een niewe
woonplaats. Vooral binnen R40 zijn belangrijke vernieuwingen aanwezig (Sint-Macharius), vergelijkbaar met deze
rond Klinieken/Begijnhoflaan. Ten oosten van het spoor is het gebied echter afgesloten van de stad en situeert het
wonen zich vooral tussen de verschillende steenwegen die het gebied doorkruisen en waarrond handel gevestigd is.

De zuidoosthoek (Ledeberg) kent vooral tussen Brusselsesteenweg en Hundelgemsesteenweg een gemiddelde
woningdichtheid. Het gebied is van de stad afgesloten door R40/Schelde en naar het zuiden door E17. Ze bestaat
overwegend uit eengezinshuizen in gesloten bebouwing. Hier zijn nauwelijks zeer kleine woningen en behoorlijk wat
zeer grote woningen. De belangrijke leegstand die er is, wordt voornamelijk door zulke leegstaande woningen
bepaald. De zuidoosthoek is zeer gemengd – bijna gelijk gespreid – qua woningkwaliteit. De belangrijkste
woningdichtheid is aanwezig rond het centrum van Ledeberg. Er is een zekere, gespreide aanwezigheid van zowel
handel, bedrijvigheid als voorzieningen. Ten westen van B401 (omgeving Schelde)wordt het gebied in belangrijke
mate beïnvloed door de universiteit (omgeving Zwijnaardsesteenweg) en de nabijheid van het station.

De stationswijk
Omwille van de uitstraling van het station en de specifieke historiek en samenhang worden zowel de wijk ten
noorden als deze ten zuiden van het Sint-Pietersstation als één geheel beschouwd. De wijk is vooral vanaf het begin
van de twintigste eeuw, en met name in het kader van de Wereldtentoonstelling ontwikkeld. Er is vrij veel groen
aanwezig. Toch zijn er een aantal belangrijke interne verschillen.

Ten noorden van het station is de woningdichtheid is vrij hoog. De woninggrootte is sterk gemengd, met een aantal
buurten met een behoorlijk aandeel grote woningen. Kleine woningen komen minder voor. Zowat de helft van de
woningen zijn appartementen. Hierbij zijn veel kamerwoningen aanwezig. Er zijn zowel buurten met meer halfopen
bebouwing (in het westen) als met gesloten bebouwing. Het Citadelpark zorgt voor een belangrijke
groenvoorziening. In het westen is het aandeel aan huizen met tuin groter.

Ten zuiden is de woningdichtheid gemiddeld tot laag. Zeker in het westen, waar een aantal hogescholen zijn
gevestigd, is de woningdichtheid laag en vergelijkbaar met de perifere dorpen, ondanks de gunstige ligging t.o.v. het
station. Het aandeel zeer grote woningen is voor zowat het gehele gebied vergelijkbaar met dat in de perifere
dorpen. De situatie in de zuidoostelijke buurten is hierbij meer gemengd dan in de zuidwestelijke. De woningen in
dit zuidelijke gebied komen voor in halfopen en open bebouwing en het aandeel appartementen is, zeker in het
westelijke deel, lager. Kamerwoningen komen zowat alleen in het oostelijk deel voor.

Behalve verschillende kleinere kantoren is bedrijvigheid in het gebied nagenoeg afwezig. Wel zijn verschillende
voorzieningen (scholen, cultuur,…) in de stationswijk aanwezig. Handel en horeca zijn voornamelijk te vinden in de
nabije buurt van het station.

De stadsrand
De stadsrand wordt gevormd door steenwegbebouwing met stelselmatige opvulling van achterliggende gronden
door open verkavelingen: woonlobben in de richting van Brugge, Antwerpen en Dendermonde, Brussel en Gavere,
Oudenaarde en Kortrijk. Dorpskernen op 4 à 5 km uit de stadskern gelegen, worden opgeslorpt. Dit is reeds het
geval voor Mariakerke (richting Eeklo), Wondelgem, en de verder gelegen delen van Gentbrugge, Sint-Amandsberg
en de Lourdeshoek van Oostakker. Naast de uitbreidingen langs Land Van Waaslaan kunnen vier gebieden
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onderscheiden worden: Wondelgem-Mariakerke, Sint-Amandsberg, Gentbrugge-Ledeberg en Nieuw Gent -
Watersportbaan - Bellevue. Daar waar de eerste drie gebieden vooral bestaan uit uitbreidingen vanuit een oudere
kern, zijn er in het zuiden eerder uitbreidingen vanuit de stationswijk.

In de eerste groep worden de uitbreidingen, en zeker de noordelijke groepen, gekenmerkt door een zeer lage
woningdichtheid, een belangrijk aandeel aan open bebouwing en grote woningen met tuin. De oudere kernen
hebben een minder lage dichtheid met een groter aandeel aan gesloten bebouwing en appartementen (Sint-
Amandsberg en Oud-Wondelgem). Vooral in de twee noordelijke gebieden is in de kernen veel minder groen (tenzij
aan de randen) aanwezig. In Gentbrugge-Ledeberg is er een sterkere vermenging met vooral gesloten bebouwing.
Het aandeel aan grote woningen is er lager en het groen is meer verspreid aanwezig. In Gentbrugge-Ledeberg en
Sint-Amandsberg is er een evenwichtigere vermenging van functies dan in de noordwestelijke wijken.

Hoogbouwwijken
Gent is in belangrijke mate een laagbouwstad. Toch zijn er een aantal hoogbouwwijken aanwezig. Het betreft met
name de hoogbouwwijken aan de Nieuwe Wandeling, het Rabot, de Watersportbaan, Nieuw Gent en de Bellevue-
wijk.

Door de band genomen is de woningdichtheid in Nieuw-Gent, Watersportbaan en Bellevue beduidend hoger dan
de andere stadsrandgebieden. De aanwezigheid van hoogbouw en het groot aandeel aan appartementen is daar
niet vreemd aan. Er zijn voornamelijk kleine tot gemiddelde woningen aanwezig. Bedrijvigheid is sterk aanwezig ten
noordoosten van Nieuw Gent waar dan ook een lagere woningdichtheid is. Groen komt beperkt voor aan de
randgebieden.

3.3.1.3.2 De perifere ruimte
Door de aanwezigheid van onderbrekende grotere infrastructuren, valleigebieden en grootschalige economische
activiteiten zijn de kernen van Destelbergen (richting Dendermonde), Melle (richting Brussel), Merelbeke,
Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem (richting Kortrijk), Oostakker, Heusden, De Pinte, Sint-Martens-Latem (woonpark)
en Drongen in zekere zin perifeer gebleven. De kernen zijn omzwermd door vrijstaande bebouwing van
verkavelingen. Lintbebouwing komt voor aan weerszijden van het Zeekanaal. Verschillende kernen hebben nog een
landelijk karakter. Vele zijn kerk- (en kasteel-) dorpen.

Perifere dorpen
Op Gents grondgebied kan men op die manier, met uitzondering van Sint-Kruis-Winkel, vier perifere dorpen
aanduiden: Drongen, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde, De Pinte, Vinderhoute en Oostakker. Daar waar Drongen
duidelijk door het valleigebied van de Leie van de stedelijke ruimte wordt gescheiden, is deze afscheiding minder
duidelijk voor de overige drie dorpen. Buiten het stedelijk grondgebied herkent men een soortgelijke situatie voor de
kernen van Melle, Merelbeke, Evergem, Destelbergen en Lochristi. Door de afscheiding door de Scheldevallei is
Heusden op dit vlak vergelijkbaar met Drongen.

In de vier Gentse perifere dorpen kent men een lage bewoningsdichtheid. De verschillen in de verdeling van de
woninggroottes in de verschillende dorpen zijn beperkt. Zeer kleine woningen komen er nauwelijks voor en het
aandeel zeer grote woningen is overal behoorlijk, zonder dominant te zijn. Het verschil situeert zich voornamelijk
in het woningtype. Daar waar de westelijke dorpen een dominante open bebouwing kennen, heeft men in de
oostelijke dorpen een vermenging van open, halfopen en gesloten bebouwing. In Zwijnaarde horen hier nog
appartementen bij.

Woonparken
Woonparken worden gekenmerkt door hun sterke aanwezigheid van groen en hun zeer lage bebouwingsdichtheid.
Ze zijn eveneens terug te vinden in Sint-Martens-Latem en Merelbeke.

Straatdorpen of lint
Op de dekzandruggen in het noorden, op de oeverwallen langs de Leie en aan de rand van enkele kouters zijn
straatdorpen ontstaan. Een aantal werden uitgebreid met lintbebouwing langs de weg, anderen met recreatieve
faciliteiten verbonden met de Leie. In het noorden zijn op Gents grondgebied de straatdorpen Sint-Kruis-Winkel,
Mendonk en Desteldonk. Wittewalle is een lint vanuit Oostakker. Andere straatdorpen zijn Ertvelde en Rieme,
Doornzele en Langerbrugge. In het zuidoosten van de gemeente is er vanuit Drongen een lint langs de
Mariakerksesteenweg en langs de Catriestraat. Ter hoogte van Luchteren is er een lint langs de Boskeetstraat.
De driesstructuur van Slindonk is grotendeels behouden. Baarle ligt zowel langs Leie als Deinsesteenweg.
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3.3.1.3.3 Geïsoleerde woninggroepen
De geïsoleerde woninggroepen komen voornamelijk voor tussen grootschalige economische activiteiten en
infrastructuren. Voorbeelden zijn de woongroepen van Terdonk, Langerbruggestraat, Lourdeshoek en Limbastraat,
en de woningen in de buurt van Afrikalaan (Lubeckstraat, Fjordenstraat, Scandinaviëstraat). In andere gemeenten
betreft het Doornzeelsestraat, Westbeke, Overdam en Rabot.

3.3.1.4 Verdere uitwerking: fragmentatie woonbuurten kernstad
kaart 27 woonbuurten kernstad

De kernstad van Gent (de binnenstad, de stadsgordel en de stationswijk) is opgebouwd uit verschillende
woonbuurten en -wijken die duidelijk van elkaar zijn afgescheiden, een eigen sfeer bezitten, een eigen
woontypologie en in een aantal gevallen een duidelijk eigen ontstaansgeschiedenis. Deze fragmentatie heeft te
maken met zowel de aanwezigheid van Leie en Schelde als van infrastructuren (Coupure, Brugse Vaart, R40,…).

Volgende woonbuurten kunnen worden onderscheiden:
• Bloemekenswijk, afgescheiden door Nieuwe Vaart en Brugse Vaart als harde grenzen, voormalig

westerringspoor als noordelijke en oostelijke grens;
• Rabot, afgescheiden door Nieuwe Vaart in het noorden, Coupure in het westen en Begijnhoflaan-

Opgeëistenlaan-Blaisantvest in het zuidoosten;
• Brugse Poort-Mariakerke, afgescheiden door Brugse Vaart en Rooigemlaan (R40) als harde grenzen,

Westerringspoor en Bourgoyen-Ossemeersen als westelijke grens;
• Brugse Poort (Sint-Jans-Baptist) tussen Rooigemlaan, Brugse Vaart-Coupure en Leie (Groen Velden);
• Malem, omgeven door Drongensesteenweg, Leie en R40;
• Ekkergem, afgescheiden door Leie, Coupure en Einde Were-Triestlaan-Martelaarslaan (R40) en in het

zuidoosten de Bijloke;
• Watersportbaan-Neermeersen afgescheiden door Einde Were-Triestlaan-Martelaarslaan-Coupure in het

noorden, Leie in het westen en het zuiden;
• Sportstraat-Koning Albertlaan, afgescheiden door Leie in het noorden en spoor in het zuiden;
• Citadelpark-Ledeganck tussen Citadellaan, Kortrijksepoort, spoor en Schelde;
• De woonbuurt ten zuiden van het station ten zuiden van het station;
• De Bellevue-wijk, tussen Schelde en B401 (binnenstedelijke autosnelweg);
• Ledeberg, ten zuiden van Schelde en ten oosten van B401 (binnenstedelijke autosnelweg);
• Sint-Amandsberg, ten oosten van Dampoortstation en spoor;
• Keizerpoort tussen Schelde en Leie;
• Visserij, tussen Leie/Visserij en Kasteellaan-Dok Zuid;
• Sluizeke-Ham en Briel, afgescheiden door Muidelaan-Blaisantvest-Opgeëistenlaan, Lieve, Leie en Dok-zuid /

Dok-Noord;
• Muide-Meulestede tussen Grootdok en Voorhaven;
• Klein Begijnhof, Gravensteen, Patershol met daarrond Begijnhoflaan, Lieve en Hoogstraat;
• Casinoplein en Oude Houlei ten (noord-)oosten van Coupure en ten westen van Leie;
• Blandijnberg tussen Ketelvest in het noorden, Leie in het westen, De Kerckhovelaan-Citadellaan (R40) in het

zuiden en Schelde in het oosten;
• De oude Kuip binnen Ketelvest en Leie - Schelde.

3.3.2 Bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur

3.3.2.1 Definitie

De ruimtelijk-natuurlijke structuur is de samenhang van alle ruimten in de gemeente met een min of meer natuurlijk
karakter. Deze ruimten zijn bepalend voor alle activiteiten en niet alleen voor natuur. Ze bevat ruimten bepaald door
het fysisch systeem (bodemgroepen, reliëfovergangen) maar ook biotische elementen zoals boscomplexen of
heidegebieden. Aan deze ruimten zijn allerlei activiteiten – ook menselijke zoals recreatie, bedrijvigheid enz.—
verbonden.

3.3.2.2 Profiel

De ruimtelijk-natuurlijke structuur is enerzijds sterk bepaald door de verschillende valleien die in Gent samenkomen,
maar anderzijds sterk beperkt en doorsneden door infrastructuren en diverse vormen van verstedelijking. De grotere
aaneengesloten gebieden bevinden zich dan ook buiten het centrum en in eerste instantie ten zuidwesten. Ook
onder invloed van antropogene wijzigingen in het fysisch systeem zijn op verschillende rest- en buffergronden echter
eveneens natuurlijke elementen ontstaan.
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kaart 28 vegetaties 57

Basisgegevens voor de analyse van de ruimtelijk-natuurlijke structuur werden onder andere aangereikt vanuit de
deelstudie natuur58 en het GNOP, één van de deelonderzoeken in het kader van het structuurplan Gent.
De biologisch waardevolle vegetaties werden in kaart gebracht (kaart 28). Specifiek worden ook de bedreigde
vegetaties op Vlaams niveau aangeduid. Bijna niet voorkomende vegetaties zijn onder andere bremstruweel op een
perceel in de kasteelparkensite van Zwijnaarde, specifieke hooilandvegetaties op het universiteitscomplex aan de
Sterre en de belangrijkste muurvegetaties van de Gentse stadskern (St.-Baafsabdij, Gravensteen, kaai- en
huismuren langs Lieve, Voorhaven, Ketelvest, Visserij,…).

kaart 29 huidige natuurstructuur 59

De kaart met de huidige natuurstructuur (kaart 29) werd opgebouwd vanuit de inzichten in het cultuurhistorisch
landschap, het bodemgebruik en de vegetatie. Verschillende categorieën werden naar ecologische waarde
onderscheiden.

Natuurkernen zijn grote (> 50 ha) aaneengesloten vegetatiecomplexen met grote en soortenrijke populaties van
planten en dieren. Volgende vegetatiecomplexen kunnen als natuurkern worden aangeduid:
• moerascomplexen (> 50 ha): in een aantal gebieden wordt het menselijk bodemgebruik beperkt door een hoge

waterstand. De vegetaties worden hier zeer extensief beheerd en hebben een halfnatuurlijk karakter. De meeste
moerascomplexen worden beheerd als graslanden (zoals de Bourgoyen-Ossemeersen), andere als bos (zoals
de Vinderhoutse bossen).

• grote aaneengesloten braakliggende terreinen (> 50 ha) met een spontane vegetatie: de uitgangssituatie van
het abiotische milieu van deze gebieden is meestal sterk antropogeen beïnvloed. Het zijn ‘jonge’ terreinen. Het
beheer is meestal zeer extensief of onbestaande en de spontane natuurlijke processen worden minimaal
beïnvloed. De belangrijke populaties wilde planten en dieren die ze nu bevatten maken duidelijk dat het aandeel
natuur hoog moet ingeschat worden.

Vegetaties of groenelementen met groot aandeel natuur bestaat uit de natuurlijke en halfnatuurlijke begroeiing met
alle spontaan gevestigde kruid-, struweel- en bosbegroeiingen, en dit onafhankelijk van het feit of het abiotische
milieu al dan niet door de mens beïnvloed of gevormd is. Het betreft zowel begroeiingen in het water als op het land.
Ook bossen worden ertoe gerekend, onafhankelijk van het feit dat de boomlaag is aangeplant of niet. Volgende
vegetaties dienen een klein woordje uitleg:
• bossen en aanplantingen: met de aanwezigheid van een spontane kruid- en of struiklaag worden deze als

vegetatie beschouwd;
• historisch permanent grasland: de halfnatuurlijke vegetatie bestaande uit grasland en gekenmerkt door het

langdurige grondgebruik als graasweide, hooiland of wisselweide met ofwel cultuurhistorische waarde, ofwel
een soortenrijke vegetatie van kruiden en grassoorten waarbij het milieu wordt gekenmerkt door aanwezigheid
van sloten, greppels, peilen, uitgesproken microreliëf, bronnen of kwelzones;

• kasteelparken: oude kasteelparken en grote tuinen onder extensief beheer, die een eigen ecosysteem vormen
met een belangrijk natuuraandeel.

Andere voorbeelden zijn vennen, heiden, moerassen, niet recent omgeploegde en ingezaaide graslanden.

Kleine landschapselementen (KLE’s) zijn lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende
vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk handelen, en die deel
uitmaken van de natuur.Voorbeelden zijn bermen, bomen, bosjes, bronnen, dijken, houtkanten, hagen, holle wegen,
veedrinkputten en waterlopen. Als kleine landschapselementen worden onderscheiden:
• infrastructuurnatuur: bermen langs autostrades (hooilanden) en spoorwegen, en bredere wegbermen hebben

een wezenlijk aandeel natuur;
• KLE’s van het cultuurhistorisch landschap: perceelsranden, houtkanten, hoogstam-boomgaarden, poelen,

bermen en het hydrografisch netwerk;
• KLE’s in de stedelijke omgeving: alle natuurelementen in stedelijke omgeving kunnen als KLE’s beschouwd

worden, dit betreft dus sommige tuinen, parken, vijvers, ruïnes en muurvegetatie.

Groengebieden en groenelementen met beperkt aandeel natuur is niets anders dan cultuurgroen. Ook zij hebben
nog een zekere waarde voor natuur. Ze blijven ook onderhevig aan ecologische processen maar kunnen niet meer
als natuurelement beschouwd worden. Deze groenelementen kunnen wel nog een ecologische infrastructuur
vormen voor een aantal spontane soorten. Na verloop van tijd kan een groenelement wel spontaan evolueren naar
natuur. Dit kan door een iets extensiever beheer of door intensievere natuurontwikkelingsmaatregelen. Ook hier
kunnen we een verder onderscheid maken in complexen, grotere en kleinere groenelementen.
Cultuurgroen met beperkt aandeel natuur vinden we onder meer in:
• recreatieve groengebieden en ander nutsgroen;
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• parken;
• tuincomplexen;
• intensieve landbouwgebieden.

De natuurkernen op het Gentse grondgebied zijn voornamelijk geconcentreerd in het westen rond de Leie en op
braakliggende gebieden in het havengebied. In en tussen de valleien van Kale en Leie is de natuurlijke structuur
nog vrij sterk aaneengesloten door de vrij grote aanwezigheid van groengebieden en kleine landschapselementen.
Vlakbij de grens met De Pinte sluit het Scheldeveld aan bij de Scheldevallei. Het gebied rond Moervaart, ten
noorden van Oostakker, bestaat uit een vrijwel aaneengesloten groengebied met verscheidene vegetaties en KLE’s.

Aansluitend op de Damvallei vormen de Gentbrugsemeersen een aaneengesloten gebied van groenelementen, al
dan niet met een hoog aandeel natuur. Ook een aantal infrastructuren vormen een structurerend element. Zowel
E40 als Ringvaart structureren verschillende groenelementen met of zonder groot aandeel natuur. Verder zijn de
onderscheiden natuurlijke gebieden en elementen sterk versnipperd.

3.3.2.3 Het cultuurhistorisch landschap60

3.3.2.3.1 Het Gentse kouter- en bulkenlandschap met zijn kasteelparkensites
Dit landschap wordt gekenmerkt door een eeuwenoud contrast tussen open gedeelten (kouters) gebonden aan de
hogere ruggen en de door knotwilgenrijen gesloten gedeelten (bulken) die samenvallen met de lager gelegen
gebieden.

Vanaf de jaren ‘60 vielen een aantal kasteelparken ten prooi aan verkavelingen voor woningbouw. Soms werd het
kasteel afgebroken en bleef enkel het kasteelpark bewaard zoals het kasteel de Ghellinck d’Elsegem te Zwijnaarde
en het Rattendalekasteel te Gentbrugge.

Het kouter-bulkenlandschap ten westen van de Ringvaart
De meest representatieve voorbeelden van het contrast tussen bulken en kouters bevinden zich nog ten westen van
de Ringvaart op het grondgebied van Drongen. Vooral in de omgeving van Baarlevelde, Halewijn en Luchteren is
het kouter-bulken contrast nog goed bewaard gebleven. Ten zuiden van de autosnelweg E40 is door ruilverkaveling
de perceelsrandbegroeiing grotendeels verdwenen waardoor het bulkengebied tussen Noordhout en de Moerstraat
zijn gesloten karakter heeft verloren. Dit is niet het geval voor de bulkengebieden tussen Halewijn en Slindonk. Hier
is de perceelsrandbegroeiing in de vorm van knotwilgenrijen het best bewaard. Voor wat de Drongense kouters
betreft werden aanzienlijke gedeelten prijsgegeven voor woningbouw. Beekstraatkouter en Luchterenkouter zijn
hiervan voorbeelden. Halewijnkouter (met gedeelte gelegen te Landegem), de kouter tussen Drongen en Baarle
evenals de kouter tussen Baarle en Sint-Martens-Leerne hebben hun ‘open-field’-karakter nog vrij goed bewaard.
De meest gaaf gebleven kouter bevindt zich echter over de Leie, nl. de Afsneekouter. Er dient hierbij opgemerkt dat
de randhellingen die de overgang vormen naar de Leiemeersen nog grotendeels vrij gebleven zijn van bebouwing.
Uit historisch-geografisch onderzoek blijkt dat gedeelten van deze kouters reeds in de vroege middeleeuwen als
akker waren gebruikt. Bovendien heeft archeologische prospectie aangetoond dat er sporen zijn van prehistorische
bezetting. De laatste jaren komen lokaal en in beperkte vorm nog andere bodemgebruiksvormen voor die een
afbreuk doen aan het van oudsher open karakter van dit landbouwland, bv sierdennetjes (Halewijnkouter te
Drongen) en laagstamboomgaarden (Afsneekouter).

Het kouter-bulkengebied gelegen ten oosten van de Ringvaart
Van het oorspronkelijk kouter-bulkengebied gelegen ten oosten van de Ringvaart, op het grondgebied van
Mariakerke en Wondelgem, is met uitzondering van een kleine strook ten zuiden van de Industrieweg weinig
overgebleven. Wat rest staat trouwens onder sterke verstedelijkingsdruk.

Vroonstalledries te Wondelgem is nog een bijzonder gaaf relict dat samenhangt met de bezettingsgeschiedenis van
dit gebied. De dries was het centrum van het Merovingische kroondomein Marka waarvan de grote hofkouter
gelegen was onmiddellijk ten zuiden hiervan (de zgn. Vroonstallekouter). Door verkavelingen voor woningbouw is
echter van deze hofkouter in het actuele landschap niets overgebleven. De inplanting van de dorpskerk op de dries
dateert uit de 16de eeuw. Opvallend voor dit gebied zijn de vele kasteelsites, vnl. geconcentreerd in het
noordnoordwesten. Zij bevinden zich nagenoeg op één as gevormd door de Beekstraat, de Groenestaakstraat en
de Botestraat (Drongen, Wondelgem). Vooral ten oosten van de Brugse Vaart werden in de laatste decennia een
aantal kasteelparken geheel of gedeeltelijk opgeofferd voor woningbouw (zoals bijv. het kasteel de Ghellinck de
Walle in Wondelgem). Het kasteeldomein werd nagenoeg volledig verkaveld in de jaren ‘60 en het kasteel zelf kreeg
de functie van dienstencentrum en politiekantoor.

62



Het kouter- en bulkenlandschap ten oosten van Gent
Van het kouter- en bulkenlandschap ten oosten van Gent is door uitbreiding van de Gentse agglomeratie weinig
overgebleven. Haveninfrastructuurwerken, wegenbouw en industrievestiging hebben tot gevolg dat slechts enkele
relicten op kaart kunnen worden gebracht. Het betreft een gedeelte van de Achtenkouter (St.-Amandsberg-
Oostakker) met de depressie die er langs de westzijde bij aansluit (richting Oude Bareel). Dit relict maakt evenwel
deel uit van de woonzone op het gewestplan. De overige kouters (St.-Baafs-, Zingem-, Sloten- en Ledergemkouter)
kennen we alleen nog aan de hand van de historische kaartdocumentatie. De restanten van het bulkenlandschap
zijn door de bebouwde zones sterk gefragmenteerd en bovendien is op veel plaatsen de perceelsrandbegroeiing
grotendeels opgeruimd.

Gentbrugge wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van talrijke kasteelparken waarvan een aantal in de afgelopen
decennia volledig verkaveld werden (bijv. kasteel Speltinck aan de Meersendries). Het kasteel Koningsdonk is het
enige kasteel met park dat zich nog in een landelijke omgeving bevindt. De site valt samen met de donk in het
Schelde-alluvium en zou minstens opklimmen tot de 14de eeuw. Het landschap in de omgeving van deze site is nog
relatief gaaf. Evenwel wordt onmiddellijk aansluitend op het kasteelpark een verkaveling voor woningbouw opgevuld.

3.3.2.3.2 Het landschap langs het kanaal Gent-Terneuzen
De uitbouw van de Gentse haven en de bijbehorende infrastructuurwerken hebben het landschap hier grondig
veranderd. Toch komen er plaatsen voor met een belangrijke historische informatiewaarde, vooral ten westen van
het kanaal. Hier is evenwel het landelijk karakter van dit gebied prijsgegeven door de aanleg van industrieterreinen
op het grondgebied van Evergem en door het graven van het Kluizendok ten noorden van Doornzele. Door de
afwezigheid van een goed ontwikkeld microreliëf komen hier geen kouters meer voor. Het gesloten landschap dat
na de ontginning van het gebied in de 12de-13de eeuw tot stand kwam is nog in meer of mindere mate behouden
rond Desteldonk, Sint-Kruis-Winkel evenals langs weerszijden van de depressie van de Meerswaterloop die gelegen
is ten westen van het kanaal (Pachtgoederen, Twaalf Roeden).

Opvallend in dit gebied is het vrij frequent voorkomen van opgaande populieren langs het lokale wegennet, wat
verwijst naar het meer noordelijk gelegen Meetjesland. Door de aanleg van het Kluizendok verliest dit gebied
evenwel zijn historisch gegroeide trekken. Het kasteel met park aansluitend bij Doornzele dries (Twaalf Roeden) is
het enige nog bewaarde kasteel. De overige (een vijftal aangegeven op de topografische kaart van het Interbellum)
verdwenen door de uitbouw van het industrieterrein langs het kanaal Gent-Terneuzen en de Nieuwe Moervaart. Van
het vroegere kasteel van de heer van Assenede in Sint-Kruis-Winkel-Dorp zijn nog twee restanten van de oude
slotgracht bewaard.

3.3.2.3.3 Het landschap van het voormalige Scheldeveld
Ten zuiden van de Kortrijksesteenweg, op het grondgebied van Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde, maakt het
landschap deel uit van het voormalige Scheldeveld dat tot de 10de eeuw toebehoorde aan de Gentse Sint-
Pietersabdij. Oorspronkelijk stond de benaming Scheldeveld voor een uitgestrekt areaal woeste gronden (wastinae)
gelegen tussen Leie en Schelde. De eerste pogingen tot ontginning van deze woeste gronden kaderen in de grote
middeleeuwse ontginningsbeweging van de 12de-13de eeuw. Door het landbouwkundig marginaal karakter van
deze gronden en door de economische crisis van eind 13de-begin 14de eeuw konden meerdere ontginningshoeven
geen stand houden en moesten hun gronden worden prijsgegeven. Hierdoor evolueerde het gebied opnieuw tot een
soort woestenij.

In de 18de eeuw werden deze gronden onder impuls van het Oostenrijks bewind herbebost. In de 19de eeuw is dit
bos nagenoeg volledig ontgonnen door de toenemende bevolkingsdruk; met de introductie van kunstmest kwam een
einde aan het marginale karakter van deze landbouwgronden. Aan de herbebossingsfase wordt in het actuele
landschap nog herinnerd door een vrij regelmatig perceelspatroon en door de aanwezigheid van rechtlijnige, lokale
wegen die gedeeltelijk samenvallen met dreven. Soms leiden deze dreven naar kasteelparken die samenvallen met
laatmiddeleeuwse bewoningssites. Het resterende deel van het voormalige Scheldeveld op het grondgebied van
Gent is als landschap beschermd.

3.3.2.3.4 Het landschap van de Leie- en Scheldemeersen
De meersen van Leie en Schelde behoren tot de meest representatieve rivierlandschappen van Vlaanderen.

De Leiemeersen
Vanuit landschappelijk oogpunt is de voornaamste aantasting gebeurd door het massaal bebouwen van de
randzones. Hierdoor is de ruimtelijke samenhang tussen de meersgebieden en de erbij aansluitende kouters
grotendeels verloren gegaan. Bovendien moet worden vastgesteld dat ook oeverwalgronden werden verkaveld voor
woningbouw waardoor ook de verbinding van de rivier met haar vroegere overstromingsvlakte is verbroken.

63 - BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR



In vergelijking met de Scheldemeersen op de Bovenschelde (Zuiden van Gent) is er in de Leiemeersen zeer weinig
grasland gescheurd. Slechts sporadisch, zoals ten zuidwesten van de Boterput in de Assels, werd onlangs weiland
tot akkerland omgezet. Inzake perceelsrandbegroeiing kan worden vastgesteld dat de natste gedeelten van de
Assels evenals de Hoge Lake landschappelijk open meersgebieden zijn gebleven. Het ziet ernaar uit dat de zeer
hoge grondwaterstand een belemmering is geweest voor het aanbrengen van perceelsrandbegroeiing. Het ligt voor
de hand dat de natste meersgebieden uitsluitend werden gehooid. Na de hooisnede was geen beweiding mogelijk
waardoor het aanbrengen van lineair groen als afsluiting niet nodig was.

De Scheldemeersen
De meersgebieden langs de Schelde verschillen grondig van de Leiemeersen door het voorkomen van talrijke
afgesneden meanders, van uitgebrikte percelen die vaak met populieren bebost zijn en van met baggerspecie
opgehoogde gronden. De Scheldemeersen gelegen te Zwijnaarde behoren tot het westelijke gedeelte van de
Scheldevallei. Dit wordt gekenmerkt door de afwezigheid van een duidelijk waarneembare overgang tussen het
Schelde-alluvium en de gronden op het niet overstroomde dekzand. In het eigenlijke meersgebied is reeds een
belangrijk gedeelte van het oude weiland gescheurd waardoor het meerskarakter sterk is achteruitgegaan.

Wat nog van het Schelde-alluvium rest tussen het Kanaal van Zwijnaarde, de getijde-arm van de Schelde en de
Ringvaart, wordt door de autosnelweg E40 doorsneden en is door grondverzet (ophogingen, afgravingen)
grotendeels getransformeerd. Hetzelfde geldt voor wat overblijft van het meersgebied te Gentbrugge waar de E17
doorloopt en waar een afgedekt stort voorkomt dat gedeeltelijk bebost is. Relicten van afgesneden
Scheldemeanders zijn er nog aanwezig en de eigenlijke donk waar het toponiem Koningsdonk mee samenhangt is
nog vrij gebleven van bebouwing.

De Kalevallei
Wat op het grondgebied van Gent tot de Kalevallei behoort is een klein gedeelte dat gelegen is te Drongen. Het
maakt deel uit van het meest gaaf gebleven stuk van de Kalevallei dat zich bevindt tussen Merendree en Vinder-
houte. Juist op deze plaats bevindt zich een opgehoogd terrein dat samenvalt met een afgedekt stort (huisvuil). Het
wordt nu als akkerland gebruikt. Als zodanig vormt het een vreemd lichaam in deze Kalevallei. Noordwaarts van
Gent, over de Ringvaart en ten oosten van de Industrieweg (R4) ligt eveneens een relict van de Kalevallei dat zich
verder uitstrekt op het grondgebied van Evergem. Braakliggende gronden en beboste percelen zijn het gevolg van
een periferische en geïsoleerde ligging. Deze laatste wordt nog versterkt door de bouw van een elektriciteitscentrale
op het terrein dat er langs de zuidzijde bij aansluit. Niettemin vormt dit relict, samen met het gedeelte dat te Evergem
gelegen is, een waardevol geheel. Daar is de historische loop van de Kale behouden en zijn er mogelijkheden om
het meerskarakter te herstellen.

3.3.2.3.5 Het landschap van de Moervaartdepressie
Van de Moervaartdepressie komt op het grondgebied van Gent alleen het westelijk einde voor dat oorspronkelijk
aansloot bij de Kalevallei. Kenmerkend voor het Gentse gedeelte van de Moervaartdepressie is het voorkomen van
een strookvormige donk waarmee de bewoning geassocieerd is (Mendonk, Oostdonk). In de depressie zelf werd in
de laatste jaren meer en meer weiland gescheurd voor het verbouwen van maïs. Dit wijst op een doorgedreven
waterafvoer en heeft tot gevolg dat de identiteit van de Moervaartdepressie ernstig wordt aangetast. Behalve het
weiland is ook het voorkomen van populierenrijen kenmerkend voor deze depressie. Zij accentueren het verloop van
de Moervaart en Zuidlede en volgen in het zuidelijk gedeelte de lokale, rechte wegen. In het midden van deze eeuw
werd de Nieuwe Moervaart gegraven als infrastructurele uitbouw van het industriegebied langs het kanaal Gent-
Terneuzen. Hierdoor is het westelijk gedeelte van Mendonk dwars doorgesneden. Van de oude loop van de
Moervaart is een gedeelte bewaard, gelegen aan de Spanjeveerstraat. Het valt te betreuren dat ook hier
opgehoogde terreinen in de natuurlijke depressie worden vastgesteld.

3.3.2.4 Elementen van de ruimtelijk-natuurlijke structuur
kaart 30 bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur

3.3.2.4.1 Structurerende elementen
Structurerende elementen vormen de ondergrond voor en liggen aan de oorsprong van de bestaande ruimtelijk-
natuurlijke structuur. Verschillende soorten van structurerende elementen kunnen in Gent onderscheiden worden.

In de eerste plaats zijn er de rivieren en beken met hun valleien en depressies:
• de Leievallei, op te delen in de Leie(n) stroomopwaarts vanaf de Ringvaart, de afgesneden meanders en

meersrelicten ten oosten van de Ringvaart en de Leien vanaf Neermeersen en Malem;
• de vallei van de Schelde, op te delen in de Bovenschelde (stroomopwaarts de Ringvaart), de

Gentbrugsemeersen met aansluitend de Damvallei en de Schelde tussen beide gebieden;
• de vallei van de Kale met de Oude Kalevallei ten westen van de Ringvaart en de relicten ten oosten;
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• de Moervaartdepressie;
• de depressie rond Kluizen met in Gent de Avrijevaart en Molenvaardeke;
• de Meirebeek of Gavergracht;
• de Lede, de Westlede, de Zuidlede en de Damsloten;
• de Rosdam-, Duive- en Nazarethbeek en de Kokersbeek.
Hierbij wordt de waterloop zelf, het alluvium en daaraan verbonden gebieden als vallei beschouwd. In geval van de
Moervaartdepressie gaat het om de lager gelegen gebieden gekoppeld aan het intensieve grachtenstelsel. De
Moervaart vormt hierbij de hoofdafwatering.

Ook de grote dekzandrug Maldegem-Stekene is als specifiek fysisch gegeven structurerend voor de natuurlijke
structuur. Er zijn de meer zandige bodems en de reliëfcomponent. Dergelijke markante reliëfcomponenten zijn
tevens aanwezig met de Blandijnberg, aan het Campo Santo en met de oostelijke steilrand van de Schelde. Ten
oosten en ten westen zijn de microreliëfcomponenten structurerend voor de bulkengebieden met kleine landschaps-
elementen in de depressies.

De structurerende werking van de infrastructuren en hun buffers, bermen en omliggende vergraven terreinen is
zowel scheidend als geleidend. Bepaalde ruimtelijk-natuurlijke structuren worden door deze infrastructuren
opgedeeld, andere structuren worden langs deze infrastructuren gecreëerd. Men kan de infrastructuren opdelen in:
• de water-infrastructuren met Ringvaart, Lieve, Brugse Vaart, Visserij (met een belangrijke koppeling met 

de Schelde), Verbindingskanaal;
• de overige, niet-watergebonden infrastructuren met delen van E17, E40 en de spoorinfrastructuren.

Ook antropogene factoren hebben de ruimtelijk-natuurlijke structuur bepaald. Op de verschillende vergraven en
braakliggende terreinen in het havengebied is een specifiek fysisch systeem ontstaan waar natuur de vrije loop krijgt
tot een eventuele nieuwe bestemming.

3.3.2.4.2 Structuurbepalende gebieden van de ruimtelijk-natuurlijke structuur
Volgende soorten gebieden worden onderscheiden binnen de ruimtelijk-natuurlijke structuur61. Daarnaast is er het
weefsel van tuinen in de recente verkavelingen en het groen van de stadsparken met een beperkte of vrij onbekende
natuurlijke waarde.

Boscomplexen
De belangrijkste boscomplexen binnen het Gentse grondgebied zijn de Vinderhoutse bossen (II2) en het
Rostijnebos (IX6). Minder omvangrijk zijn onder meer het kasteelpark ten noorden van Doornzele, de oude
bospercelen aan de kasteelparken van het Scheldeveld (Ghellinck d’Elsegempark, en rond het kasteelpark Grand
Noble) en het bos in de omgeving van Buchten (VIII9) en het Maaltepark (VIII4).

Alluviale vlakten
Tot de alluviale vlakten van rivier- en beekvalleien behoren tal van meersen en broeken evenals een aantal
boscomplexen. Ook de verschillende donken en oeverwallen worden bij deze vlakten gerekend.

Het Leie-alluvium met haar meersen is sterk gefragmenteerd door Ringvaart, E40, spoor en bebouwing in zowel
het alluvium als in de randzones. Het is echter langs deze vallei dat Gent nog relatief grote aaneengesloten
oppervlakten bezit op een hoofdzakelijk oorspronkelijke bodem met erlangs een meanderende Leie. Zo vormt ze
nog één van de belangrijkste natuurkernen van Gent. Naast de verschillende groenelementen en talrijke
landschapselementen vindt men binnen dit valleigebied de Keuzemeersen (I1), de Hoge Lake en de
Boelaartmeersen (I2, I3), de Hoge Blaarmeersen (I4) en Assels (I5) ten westen van de Ringvaart.Verder zijn er door
de verstedelijking (met Ringvaart en spoorlijn) afgescheiden meersrelicten in een aantal meanders. Het zijn de
Bourgoyen-Ossemeersen (I9), Overmeers (I6), de Sneppemeersen (I7) en de meersen aan de Watersportbaan (I8).
Toch zijn grote delen van de Leiemeersen op 20 jaar tijd botanisch zeer sterk achteruitgegaan. Natuurontwikkeling
is in deze natuurgebieden op het gewestplan volop mogelijk. De Leievallei heeft belang als natuurcomplex in een
natuurstructuur op Vlaams niveau.

De biologisch waardevolste gebieden verbonden met de Rosdam- en Nazarethbeek liggen voor het belangrijkste
deel in Sint-Martens-Latem. In Gent is de Kerkenhoek (VI1) te beschouwen als een relict van deze vallei. Langs de
Duivebeek (VI3) is een gesloten graslandareaal overgebleven. De beken zelf hebben nog op verschillende plaatsen
een natuurlijke structuur. In Gent liep deze vallei door tot aan de Leievallei. Ze wordt nu echter onderbroken door
verstedelijking en de autosnelweg. De sterk versnipperde vallei van de Rosdambeek met nog enkele zeer
waardevolle boselementen is bedreigd door uitbreiding van de tuinbouw, maar voornamelijk door de plannen om de
waterhuishouding te regelen.
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Langs de Benedenschelde is er in Gent slechts een beperkt waardevol open en waterrijk gebied overgebleven: de
Gentbrugsemeersen (IV4) die aansluiten op de Damvallei met meersen van een grotere meander van de Schelde.
Koningsdonk is hier onbebouwd gebleven. Deze hebben als grote, open gebieden voor de avifauna een betekenis
en een grote potentie.

De vallei van de Bovenschelde (IV1) ligt slechts voor een klein deel op het Gentse grondgebied met een aantal
afgesneden meanders (Karpelput, Zonneputte) in de buurt van het kasteelpark van Zwijnaarde. Op het eiland van
de Tijarm zijn nog belangrijke meersen aanwezig. Een belangrijk deel is echter door storten beïnvloed.

Langs de Kale heeft men naast de talrijke kleine landschapselementen in de vorm van knotwilgenrijen in de
bulkengebieden, de graslanden nabij het stort van Slindonk (II1) en in de omgeving van de Vinderhoutsebossen
(II2). Ook de Groene velden (II3) zijn verbonden met de Kalevallei. In de vallei van de Meirebeek (III9) en de
omliggende depressies zijn verschillende relicten waaronder een aantal kernen rond Halewijn (III2), Elzendries
(III12), Luchteren (III11), Baarlevelde (III4), Slindonk (III1) en Noordhout (III3). Meer naar het oosten is de
samenhang binnen de Kalevallei in belangrijke mate verloren gegaan door infrastructuren en bebouwing langs
de R4. Wel zijn nog waardevolle relicten aanwezig. Naast de verschillende landschapselementen in de bebouwde
omgeving vormen de Nieuw Vinderhoutse Broeken (II4) een stedelijk relict net als de Kiekenbossen aan de rand
van de haven. De waarde van het stuk Kalevallei in Gent moet gezien worden in de landschappelijk intacte
Kalevallei van Merendree tot Vinderhoute. De Vinderhoutsebossen en andere relicten met een bijzondere
geomorfologische waarde hebben wel degelijk natuurwaarde of potentie. De waterhuishouding en verstedelijking
bedreigen echter deze waarden. Van het bulkenlandschap van Gent-Oost zijn slechts enkele relicten bewaard.
De kernen met biologische waarden zijn bedreigd. Ze kunnen opgenomen worden in de geplande
groenvoorzieningen.

De Moervaartdepressie (II6) maakt oorspronkelijk deel uit van de Kalevallei. Ze is echter volledig doorsneden door
de haven van Gent. De Moervaartvallei is fysisch-landschappelijk waardevol. De biologische waarden betreffen
voornamelijk KLE’s en graslanden gebonden aan de kleinschalige landbouw. De waardevolste relicten zijn gelegen
tegen de Kennedylaan langs het Hoofdgeleed, aan het Groot Hof langs de Moervaart.
Ten westen van de kanaalzone liggen binnen de depressie rond Kluizen de belangrijkste waarden buiten het
gemeentelijk grondgebied. Het gebied heeft fysisch gelijkaardige kenmerken als de Moervaartdepressie.

Langs de Ledes is de structuur sterk versnipperd. Wel zijn nog een beperkt aantal kernen aanwezig. Dit is het geval
voor delen van de Rozebroeken (VII1), de Oude Bareel (VII2) en de Achtendries (VII3).

(Kasteel)parken
In en rond Gent zijn talrijke (kasteel)parken aanwezig. Zeker in het zuiden en het westen van Gent is ook de ruimere
omgeving van deze parken structurerend voor de ruimtelijk-natuurlijke structuur. Drie concentraties van dergelijke
parken vallen op:
• de kasteelparken van Wondelgem-Mariakerke (o.a. het Groot Seminarie (X1), Claeys-Bouüaert (X2), Les

Fougères (X3), Wit huis (X4), Kouterke (X5);
• de (kasteel)parkensite rond Zwijnaarde (o.a. Grand Noble (I), Puttenhove, Predikherenhof, Rijvissche,

Nieuwgoed, Hoedje, Ghellinck d’Elsegem, het kasteelpark Zwijnaarde (IV3)). De biotopen die in de
kasteelparkensite van Zwijnaarde voorkwamen, nl. heide en schrale graslanden, bermstruwelen en eiken- en
berkenbossen, zijn gebonden aan arme zandgronden. Ze werden teruggedrongen naar de dreven en randen
van bospercelen in de private parken. Hun relictwaarde is daardoor groot;

• de kasteelparken in Destelbergen.

Daarnaast zijn er de kasteelparken tussen Leie en Kale (Campagne (III5), Blauwhuis (III6), Liefshof (III7) en
Kapellegoed (III8)) en de kasteelparken rond de Nazarethbeek in Sint-Denijs-Westrem (VI2).
Ook het executie-oord, de omgeving van de Basiliek O.L.V. van Lourdes, kan als dergelijk groter park binnen de
natuurlijke structuur gecatalogeerd worden.

Terreinen verbonden met infrastructuren, rest- en braakgronden
Terreinen verbonden met infrastructuren zijn sterk door de mens beïnvloed. De fysisch landschappelijke
uitgangssituatie is hoofdzakelijk door ophogingen, vergravingen en storten (antropogene bodems) bepaald. Een
aantal gebieden verkregen hierdoor zelfs extreme voedsel- en vochtgradiënten, geschikt voor specifieke vegetaties.
De waarden bestaan uit spontane pioniersvegetaties, ruigten en struwelen en verder langs de autosnelweg
allerhande typen bermen in beheer als ‘hooiweide’ (VIII7).
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Verder zijn er de omgeving van het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen (VIII1) tussen Ringvaart en Storyplein
(VIII2) en de oude bosrelicten te Gentbrugge ( VIII8). Langs Ringvaart en E40 heeft men de omgeving van het
Fabeltastort (VIII3), het Maaltepark (VIII4), het domein Sint-Aloïs (VIII6) en Buchten (VIII9). Langs het huidige spoor
en op vroegere tracés zijn eveneens een aantal elementen aanwezig. Zo zijn er de spoorwegemplacementen en -
bermen van Gent-Dampoort (XI9), de omgeving van de Wondelgemse Meersen (XI12), het westerringspoor, de
omgeving van de Gasmeterbrug (XI13) en het voormalige Rabotstation (XI10). In het infrastructurenlandschap van
Zwijnaarde is de densiteit aan waardevolle, spontane natuur groot en verscheiden met enkele uitschieters zoals de
campus Sterre en het Maaltepark; jonge, gevarieerde spontane natuur op sterk verstoorde maar gevarieerde en
voedselarme bodems die sterk doet denken aan de natuur van onze duinen.

Andere rest- en braakgronden op een gewijzigd fysisch milieu zijn voornamelijk te vinden in de omgeving van de
haven. Nog meer dan de voorgaande gronden zijn zij sterk versnipperd. Er zijn de Skaldenstraat (IX2), het terrein
van Texaco (IX3), het terrein van de Rodenhuizecentrale (IX4), het terrein van Klein Sidmar (IX5) en het terrein van
Sidmar (IX6). Ook de omgeving van het Vliegveld Lochristi (IX1) is steeds meer bepalend voor de ruimtelijk-
natuurlijke structuur. In de stedelijke omgeving heeft men de Sterre (VIII5) en de Groene Vallei.

De natuurstructuur in het noorden wordt vervolledigd door de natuurkernen van de kanaalzone met belangrijke
leefplaatsen voor talrijke wilde plant- en diersoorten. Dit zijn relatief jonge terreinen, maar sterk evolutief en
onderhevig aan talrijke natuurlijke processen. Er is een dreigend gebrek aan een basismilieukwaliteit waaronder de
aanwezigheid van levensbedreigende stoffen. Deze zone is verloren als natuurkern in de toekomst.

Alluvium in bebouwd gebied
De aanduiding van het alluvium in bebouwd gebied duidt op de aanwezigheid van mogelijke relicten van deze
alluviale gronden binnen de stedelijke omgeving en de aanwezigheid van elementen van de ruimtelijk-natuurlijke
structuur langs de verschillende kanalen en rivieren.

3.3.3 Bestaande lijninfrastructuur

3.3.3.1 Definitie

De lijninfrastructuren vormen de basis voor de verplaatsing van goederen en personen. Het structurerend karakter
van de lijninfrastructuren wordt bepaald door de morfologische impact (o.a. begrenzingen, door- en versnijdingen)
en door het huidig functioneren ervan, met name in het aantrekken en ondersteunen van economische activiteiten
op de knooppunten (oprittencomplexen, stations) of door specifieke uitrustingen (kaaimuren, spoorwegterreinen) en
het genereren van personen en/of goederenmobiliteit62.

3.3.3.2 Profiel

Gent is ontstaan op het knooppunt van vervoerswegen en is steeds een knooppunt gebleven. In het begin waren er
Leie en Schelde, later zijn daar, behalve de kanalen, tevens internationale en regionale autowegen en spoorwegen
bijgekomen. Voor de analyse van dit kluwen aan bestaande lijninfrastructuren is gebruik gemaakt van de
topografische kaart, het gewestplan, de lijnvoering van De Lijn en van de NMBS evenals van elementen aangereikt
tijdens het planningsproces van het mobiliteitsplan63. De categoriseringen van wegen, waterwegen en spoorwegen
volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen geven een aantal bestaande opties weer.

kaart 31 waterwegen en dokken 64

De rivieren en kanalen zijn in verschillende categorieën onder te verdelen. Voor het vrachtvervoer zijn in Gent het
Zeekanaal, met de verschillende dokken, de Ringvaart, het kanaal van Zwijnaarde en de Bovenschelde en het
kanaal Gent-Oostende bepalend. De Ringvaart zorgt als een stadsrondweg voor onderlinge verbindingen tussen de
rivieren en kanalen. Het Verbindingskanaal sluit hierbij aan. Leie, Benedenschelde, Moervaart, Visserij, Lieve en een
deel van de Coupure zijn op Gents grondgebied in de eerste plaats van belang voor de pleziervaart.

kaart 32 weginfrastructuur 65 

Op kaart 32 wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende verkeersgenerende gebieden en worden een
aantal attractiepolen aangeduid naast een categorisering van het wegennet. Er wordt een onderscheid gemaakt
tussen de kernstad met een centrum als stedelijke zone met woon- en centrumfuncties, woonzones, bedrijvenzones
en grootstedelijke en regionale voorzieningen. De Kuip maakt deel uit van deze kernstad als stedelijke centrumzone.
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Verkeerskundig gezien ligt Gent aan een Europees verkeersknooppunt van de hoofdwegen E17 en E40. Via de
primaire weg R4 is de Gentse zeehaven rechtstreeks verbonden met deze twee hoofdwegen. Ook N466 tussen E40
en Rooigemlaan, B401 en de Vliegtuiglaan/Afrikalaan tussen grote en kleine ring zijn primaire wegen. Deze wegen
zijn te beschouwen als hoofdverbindingswegen. In het noorden ligt de hoofdweg N49 Havenweg, die voor de
zeehaven een belangrijke hinterlandverbinding over de weg vormt.

De regionale ontsluitingswegen van Gent zijn morfologisch allen op Gent gericht en radiaal van structuur. Een
onderscheid wordt gemaakt tussen regionale hoofdassen en regionale nevenassen. Op stedelijk niveau zijn er een
aantal stedelijke hoofdassen, waarbij de R40 een stedelijke ring vormt.

kaart 33 transportleidingen en elektriciteitsvoorzieningen volgens het gewestplan
Transportleidingen en hoogspanningsleidingen zijn voornamelijk in het noorden aanwezig. De elektriciteitscentrales
van Langerbrugge en Rodenhuize zijn duidelijk op de kaart af te leiden. Vanuit deze twee knooppunten lopen de
lijnen oost- en westwaarts met twee lijnen over de open ruimte naar het zuidwesten en één leiding naar het
zuidoosten. Pijpleidingen zijn alleen aanwezig rond het havengebied, waarvan één parallel loopt met R4-oost.

3.3.3.3 Elementen van de bestaande lijninfrastructuur
kaart 34 bestaande lijninfrastructuur

Volgende elementen van de bestaande lijninfrastructuur zijn structuurbepalend in Gent66.

Waterwegen en dokken
Waterwegen en dokken geven een specifieke bereikbaarheid voor verschillende gebieden. Een onderscheid kan
gemaakt worden naar mogelijke diepgang en aanwezige infrastructuren.

Het Zeekanaal en de verschillende dokken vormen, zeker ten noorden van het Sifferdok samen de basis van een
multimodaal gebied van weg, water en spoortransport van internationaal niveau. De nodige infrastructuren (kades)
voor overslagactiviteiten zijn aanwezig. Ontsluiting van het Zeekanaal naar zee gebeurt via het sluizencomplex
Terneuzen, voor ontsluiting naar de binnenwateren is vooral de Ringvaart van belang.
Ringvaart - Noordervak, Voorhaven, Tolhuisdok, Houtdok, Handelsdok en Achterdok bieden tevens deze
mogelijkheden voor overslag. De uitbating is er van lagere orde.

Ringvaart functioneert als belangrijke verbindingsas voor kanaal Gent-Oostende, Beneden- en Bovenschelde.
Langs het Verbindingskanaal en het Tolhuisdok worden de aanlegmogelijkheden nog in belangrijke mate gebruikt
voor scheepsherstellingen en wachttijden. Ook Visserij, Benedenschelde, Bovenschelde, Leie en Coupure tot
Bargiebrug bieden mogelijkheden voor binnenvaartschepen met beperkte tonnage om aan te leggen. Op de
stedelijke binnenwateren is enkel pleziervaart en wonen op het water beperkt mogelijk.

Spoor- en busverbindingen

Spoorwegen
De belangrijkste sporenbundels in Gent bevinden zich, naast het havengebied, voornamelijk ten zuiden en ten
westen van de stad.

Voor het personenvervoer zijn de lijnen Oostende-Brugge-Gent-Brussel-Leuven-Luik-Keulen en Gent-Kortrijk-Rijsel
van Vlaams niveau. De lijn Gent-Antwerpen wordt opgewaardeerd. Daarnaast vertrekken vanuit Gent de lijnen
richting Eeklo, Oudenaarde/Ronse en de splitsing Wetteren/Dendermonde/Mechelen. Op internationaal niveau is
Gent tevens verbonden met Parijs via Brussel met een Thalys-trein.

Het goederenvervoer is tweeledig: enerzijds is er doorgaand goederenvervoer van en naar Zeebrugge, anderzijds
zorgen de eigen haven en deze van Terneuzen voor een aanzienlijke trafiek. De lijnen Gent-Kortrijk-Rijsel en
Zeebrugge-Gent-Wetteren-Aalst-Denderleeuw-Ath-Parijs zijn van Vlaams niveau. Ook de lijnen naar beide zijden
van het Zeekanaal zijn structuurbepalend.

Tram-/trolleylijnen
Het aanbod aan bus- en tramvervoer in Gent en omstreken is zeer uitgebreid. Vooral in de stedelijke ruimte beschikt
men meestal over een hoge frequentie. Recent werden de voormalige stads- en streeklijnen geïntegreerd met de
hogere frequentie in de stedelijke ruimte als gevolg.
De hoofdstructuur van het tram- en busvervoer wordt gevormd door het tramnet en de trolleybuslijn. Lijn 1 heeft een
zeer hoge frequentie: tijdens daluren 4 trams per uur, tijdens spitsuren tot 10 trams per uur. De lijnen 10-11-12 en
13 zijn aanvullend op deze hoofdlijn en hebben een beperktere reikwijdte. Toch zorgen zij op de drukste stukken tot
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een extra aanbod van 6 à 10 trams per uur. De lijnen 21-22 hebben elk een frequentie van 4 à 6 trams per uur. Op
lijn 40 rijdt gemiddeld om de 10 minuten een tram, met enkele extra trams tijdens de spitsuren. De lijnen 41-42-43
zijn iets minder frequent. De trolleybuslijn (lijn 3) heeft een frequentie van 8 bussen per uur.

Dit net wordt aangevuld door een uitgebreid busnet in zowel de stedelijke als de perifere ruimte met extra versterking
in de spitsuren. Enkele lijnen hebben slechts een aanbod van enkele bussen per dag. In de dorpen ten noordoosten
(Oostakker) wordt tevens een vraagafhankelijke dienst aangeboden buiten de spitsuren (belbus).

Stations / halteplaatsen
Gent is een belangrijke draaischijf voor het openbaar vervoer. Er zijn, naast de internationale verbindingen naar
Keulen en Parijs, de verbindingen met de grootstedelijke gebieden Brussel en Antwerpen en met de regionale
steden Brugge, Kortrijk, Sint-Niklaas, Mechelen en Aalst. Tevens zijn er nog een hele reeks verbindingen met
kleinere steden en gemeenten.

Het belangrijkste knooppunt voor het spoor- en busvervoer wordt gevormd door het Sint-Pietersstation. Van hieruit
vertrekken alle internationale en regionale treinverbindingen, net als de meeste bus- en tramverbindingen.
Parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen is aanwezig.
De treinverbindingen vanuit het Dampoortstation zijn vooral gericht op de noordelijke en oostelijke gebieden van
Gent. Er zijn geen tramverbindingen vanuit het knooppunt Dampoort, wel talrijke busverbindingen, waaronder de
trolleybuslijn. De relatie tussen het knooppunt van busverbindingen en het eigenlijke stationsplein is zwak
uitgebouwd. Parkeergelegenheid voor auto’s is echter sterker dan aan Sint-Pieters met het station verbonden.

Kleinere halteplaatsen voor personenvervoer per trein in Gent zijn Wondelgem, Gentbrugge en Drongen. Het station
Merelbeke ligt op de grens. Zij hebben een zeer beperkte bedieningsgraad.

De Korenmarkt vormt het centrale knooppunt voor tram- en busvervoer in de stad. Andere belangrijke knooppunten zijn
het Rabot en het Woodrow Wilsonplein. Aan dit laatste knooppunt is een belangrijke parkeervoorziening verbonden.

Vormingsstations
Voor het goederenvervoer per trein is het vormingsstation Gent-Zeehaven een draaischijf van Vlaams niveau. Er is
geen overslag aan verbonden. Overslag gebeurt wel in het zeehavengebied. Een ander knooppunt is het
vormingsstation Merelbeke in Gentbrugge en Melle. Dit station wordt echter geleidelijk opgeheven.

Autowegverbindingen

Internationale wegverbindingen
Wegverbindingen van een internationaal niveau zijn E40 Londen-Calais-Gent-Brussel-Luik-Aken-Ruhrgebied en
E17 Antwerpen-Gent-Rijsel-Parijs.

Regionale wegverbinding
Omwille van haar vormgeving, haar huidige verkeersintensiteiten, gebruikskarakteristieken en de verbindende en
ontsluitende functie is N49 Antwerpen-Zelzate-Knokke te beschouwen als een regionale verbinding. Met de aanleg
van de Westerschelde-oeververbinding zal de intensiteit worden verhoogd en zal ze als internationale verbinding
worden gebruikt.
R4-oost zorgt voor een verbinding tussen de autosnelwegen E40, E17 en de N49. Net als de westelijke R4 zorgt zij
voor een regionale wegverbinding. R4-west heeft echter zowel naar inrichting als naar functioneren een sterk lokaal
karakter en wordt dan ook als lokale wegverbinding aangeduid. Door de afwezigheid van een noordelijke en een
zuidelijke kortsluiting en de inrichting met onduidelijke aansluitingen naar wegen op het lagere niveau functioneert
de volledige R4 niet als ringweg en wordt R40 zwaarder belast.

Stedelijke wegverbindingen
De stedelijke wegverbindingen verzorgen verschillende functies. Zij zijn zowel gebiedsontsluitend voor de stad als
geheel als op lokaal niveau. Een aantal van hen takken rechtstreeks aan op het hoofdwegennet. Ook de stedelijke
ringweg (E40) behoort hiertoe. Een complexe verkeerssituatie is het gevolg. Volgende stedelijke wegverbindingen
zijn ruimtelijk structuurbepalend voor Gent:
• R4-west;
• Kennedylaan - Vliegtuiglaan - Port-Arthurlaan - Goolestraat - New-Orleansstraat - Zeeschipstraat -

Evergemsesteenweg (N456/N458);
• Wiedauwkaai;
• Land Van Waaslaan - V. Braeckmanlaan - Antwerpsesteenweg (N70);
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• Brusselsesteenweg (N9);
• B401 (binnenstedelijke autosnelweg);
• Hofbouwlaan - E. Clauslaan - Krijgslaan - Oudenaardsesteenweg - Grote Steenweg Noord - Grote Steenweg

Zuid (N60);
• Kortrijksesteenweg (N43);
• Palinghuizen - Brugse Vaart - Brugsesteenweg (N9);
• Dok Zuid - Dok-Noord - Muidelaan - Nieuwe Vaart/Gasmeterlaan - Palinghuizen - Rooigemlaan - Einde Were -

A. Triestlaan - Martelaarslaan - Godshuizenlaan - IJzerlaan - C. De Kerckhovelaan - Citadellaan - Sint-
Lievenslaan - Keizervest - Keizer Viaduct - Vlaamse Kaai - Kasteellaan (R40).

Knooppunten
Structurerende knooppunten bevinden zich langs de wegen van internationaal niveau. Het knooppunt E40/E17 is
structurerend op Vlaams en internationaal niveau. De knooppunten van E17 en N49 met R4-oost zijn structurerend
op Vlaams niveau. R4-west is via de Pegoudlaan verbonden met E40 en heeft een belangrijk knooppunt met N49.
Daarnaast zijn er de talrijke kruispunten met lokale verbindingswegen. Ten zuiden van Gent alleen al, zijn op het
grondgebied rond het knooppunt E40/E17 vier knooppunten aanwezig tussen de internationale wegverbindingen en
lokale wegverbindingen. Ook in Baarle-Drongen is een dergelijk knooppunt aanwezig.

3.3.4 Bestaande ruimtelijk-economische structuur

3.3.4.1 Definitie

De ruimtelijk-economische structuur is de samenhang tussen de gebieden in het stedelijk gebied die hoofdzakelijk
worden gekarakteriseerd door economische activiteiten. Specifiek wordt gezocht naar de lokatie, omvang en aard
van de belangrijkste economische concentraties en naar hun interne en onderlinge relaties.

3.3.4.2 Profiel

De ruimtelijk-economische structuur van Gent wordt zowel door haar havenfunctie en haar ligging aan een
knooppunt van wegen, als door haar positie als provinciaal diensten- handels- verzorgings- en onderwijscentrum
bepaald. Ruimtelijk niet onbelangrijk is tevens de land- en tuinbouw in het Gentse.

Basisgegevens voor de analyse van de ruimtelijk-economische structuur vindt men in de betreffende
deelonderzoeken67. Ook de deelnota inzake bedrijvigheid uit het afbakeningsproces voor Gent levert gegevens68.
Andere bronnen zijn de detailhandelsatlas69, het projectenboek Centrummanagement Gent70 en het ROM-project71.
Verschillende van de hiernavolgende kaarten uit deze studies zijn opgemaakt vanuit een specifieke economische
invalshoek. Zij zijn slechts één van de bronnen bij het opstellen van de ruimtelijk-economische structuur.

kaart 35 ligging van de bestaande bedrijventerreinen 72

Buiten het zeehavengebied kunnen vijftien bestaande bedrijventerreinen worden onderscheiden. Individueel hebben
de meeste bedrijventerreinen geen eigen profiel. Ze worden veelal omschreven als functionele73 terreinen. Een meer
eigen profiel hebben het high-techpark in Zwijnaarde, het modern-representatief terrein aan de Tramstraat, de
terreinen met een typisch hoge milieubelasting aan de E17-Ringvaart-Schelde, het kleinschalig verkaveld terrein
Bijenstraat, de oude fabriekscomplexen Trefil Arbed en Dok Noord en de solitaire lokaties van Coca Cola en Volvo-
Schansakker.

kaart 36 agrarische deelgebieden 74

Op basis van de morfologie van het landgebruik, de ligging van de bedrijfszetels en fysische
omgevingskarakteristieken kunnen deze 13 zogenaamde agrarische deelruimten worden onderscheiden. Dit zijn
deelgebieden met significant samenhangend agrarisch bodemgebruik die ruimtelijk relatief gescheiden zijn van de
andere deelruimten. Sommige deelruimten vertonen bovendien een onderling min of meer contrasterend agrarisch
bodemgebruik en zijn gelegen in een contrasterende fysische omgeving wat betreft landschappelijke openheid,
bodemgeschiktheid en -kwetsbaarheid. De meeste deelruimten sluiten aan bij agrarische gebieden in de
randgemeenten van Gent. Buiten deze 13 deelruimten wordt nog een kleine oppervlakte land- en tuinbouwkundig
uitgebaat in een zeer versnipperde ruimtelijke context.

Vanuit agrarisch oogpunt kunnen deze deelruimten als vier soorten agrarische gebieden worden onderscheiden:
• landelijke gebieden met een versnipperde structuur (Sint-Denijs-Duddegem, Zwijnaarde, Sint-Amandsberg +

Oostakker-Zuid en Mariakerke-Wondelgem);
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• landelijke gebieden met diverse bebouwing en/of specifieke agrarische geschiktheden (Drongen-Zuid,
Oostakker-Noord);

• open landelijke gebieden met een goede bodemgeschiktheid (Drongen-Noord, Drongen-Midden, Kastelensite,
Desteldonk, Sint-Kruis-Winkel);

• open landelijke gebieden met aanwezige verweving met natuur (Drie Leien, Gentbrugge).

kaart 37 bestaande ruimtelijke spreiding van handel en diensten 75

Een synthese van de ruimtelijke spreiding van handel en diensten over het Gents grondgebied wordt weergegeven
op kaart 37. Centraal ligt de Kuip waarin quasi alle handels- en dienstenfuncties verweven voorkomen. De
commerciële voorzieningen lopen straalsgewijs langs de steenwegen weg van de Kuip en worden grootschaliger naar
de periferie toe. De diensten komen in hoofdzaak voor in de binnenstad en het gebied ten zuiden daarvan tot aan de
E40-E17.

kaart 38 overzicht van de winkelgebieden 76

In de detailhandelsatlas van Gent worden 26 winkelgebieden onderscheiden. Zij worden onderverdeeld in de
binnenstedelijke centra (Kuip van Gent, centrumring), de grootschalige winkelgebieden (met overwegend grootschalige
inplantingen, te vinden langs grote uitvalswegen zoals Antwerpsesteenweg, Brusselsesteenweg en Kortrijksesteen-
weg), kleinschalige winkelgebieden (met vooral inplantingen van kleine omvang, dikwijls fungerend binnen wijk- en
buurtcentra zoals Wondelgemstraat) en een vierde groep, de winkelgebieden van de deelgemeenten.

kaart 39 overzicht onderwijssector 77

Onderwijs is een belangrijke ruimtegebruiker in Gent, zowel in termen van ruimtebeslag op zich als naar openbare
dienstverlening naar de bevolking van de stad zelf en de (wijde) omgeving en naar tewerkstelling. Naast de
universiteit zijn er vier hogescholen (tot voor kort acht, door fusies teruggebracht tot vier) verspreid over de ganse
stad, maar met de grootste concentratie in het zuidelijk deel van de stedelijke ruimte, van historiche binnenstad tot
Ringvaart. De hogescholen nemen zo’n 51 ha (waarvan ca. 10 ha onbenut), de universiteit zo’n 119 ha (ca. 45 ha
onbenut) in beslag. De ruimtelijke gevolgen van de Bologna-verklaring zijn nog niet gekend. Een sterkere
samenwerking tussen universiteit en hogescholen kan worden verwacht. Hiertegenover staan de sterker verspreide
ca. 182 actieve scholen of onderwijsinstellingen. Het aantal leerlingen in het (gewoon) basis- en secundair onderwijs
is minstens even belangrijk als het hoger onderwijs qua aantal leerlintgen (in totaal ca. 57.000). Deze scholen zijn
gemiddeld beperkter in omvang en meer verspreid over het Gentse grondgebied. Samen bezetten ze ca. 183 ha.
De vijf grootste scholen nemen hiervan één derde in. Daarnaast zijn er nog het buitengewoon onderwijs en het
volwassenenonderwijs met zijn vele duizenden cursisten.

kaart 40 de functiekaart: bedrijvigheid, handel en diensten
De functiekaart geeft een meer gedetailleerd beeld van de spreiding van de economische functies door de
perceelsmatige invulling. Kaart a geeft de percelen gebruikt voor nijverheid & opslag, handel & horeca en kantoren
& financiële diensten weer, kaart b deze voor onderwijs, openbare diensten en gezondheidszorg. Nijverheid en
opslag zijn voornamelijk in het noorden van het geïnventariseerde gebied aanwezig, in het zuiden is de samenhang
veel minder duidelijk. Handel en horeca zijn duidelijk geconcentreerd in de Kuip en langs de steenwegen. Behalve
de grotere percelen met kantoren nabij deze voor opslag en nijverheid, zijn zij tevens terug te vinden in de Kuip en
rond het Sint-Pietersstation. In de Kuip en onmiddellijk errond bevinden zich ook tal van openbare diensten met een
kleinere perceelsoppervlakte. Grotere vlekken zijn bijvoorbeeld begraafplaatsen. De grotere (aaneengesloten)
percelen met onderwijs als functie vormen een band, vertrekkend van de omgeving van het Rabot, richting
wetenschapspark. Op het vlak van gezondheidszorg vallen de grotere vlekken, waaronder het universitair
ziekenhuis op.

3.3.4.3 Land- en Tuinbouw 78

In 1997 telt Gent 317 land- en tuinbouwbedrijven, waarvan 186 (59%) beroeps- en 131 (41%) gelegenheids-
bedrijven (Tabel 6). In de periode 1990-1997 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven in Gent met bijna één derde
afgenomen. Dit is zowel het geval voor beroepsbedrijven als gelegenheidsbedrijven. In Oost-Vlaanderen en in de
omliggende gemeenten van Gent zijn verhoudingsgewijs minder land- en tuinbouwbedrijven verdwenen, namelijk
ongeveer 23% van de bedrijven.

De totale cultuur- of NETTO-oppervlakte in gebruik bij land- en tuinbouwbedrijven met zetel in Gent bedroeg 3126
ha in 1997 en daalde met 4,3% gedurende de periode 1990-1997. In de omliggende gemeenten en in Oost-
Vlaanderen daarentegen wordt evenwel een stijging van de oppervlakte genoteerd. Deze evolutie sterkt het
vermoeden dat landbouwoppervlakte gelegen in Gent, overgenomen wordt door bedrijven die niet in Gent
gelokaliseerd zijn.
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tabel 24 evolutie van het aantal land- en tuinbouwbedrijven, de totale oppervlakte (ha), de bedrijfsgrootte (ha/bedrijf) 
en het aantal werkkrachten in Gent, omliggende gemeenten (OM) en Oost-Vlaanderen, 1990-1997, in aantal en %.

Gent omliggende gemeenten Oost-Vlaanderen

1990 1997 evo (%) 1990 1997 evo (%) 1990 1997 evo (%)

Aantal

Beroeps 274 186 -32,1 2.082 1.561 -25,0 10.333 7.627 -26,2

Gelegen 193 131 -32,1 671 573 -14,6 4.816 4.026 -16,4

Totaal 467 317 -32,1 2.753 2.134 -22,5 15.149 11.653 -23,1

Oppervlakte

Beroeps 2.557 2.348 -8,2 19.573 20.091 2,6 132.027 134.995 2,2

Gelegen 711 778 9,4 1.669 2.358 41,3 14.811 19.087 28,9

Totaal 3.268 3.126 -4,3 21.242 22.449 5,7 146.838 154.082 4,9

Bedrijfsgrootte

Beroeps 9,5 12,7 34,0 9,5 13,0 36,2 13,0 18,0 38,3

Gelegen 3,8 6,0 57,4 2,6 4,2 61,7 3,2 4,9 51,6

Totaal 7,2 9,9 38,8 7,9 10,6 35,1 9,9 13,5 35,6

Werkkrachten

Beroeps 553 392 -29,1 4.474 3.434 -23,2 18.622 14.856 -20,2

Gelegen 229 157 -31,4 891 762 -14,5 5.908 5.157 -12,7

Totaal 782 549 -29,8 5.365 4.196 -21,8 24.530 20.013 -18,4

*ha/bedrijf 

bron: NIS, 15 mei-tellingen

De bedrijfsgrootte van de beroepsbedrijven stijgt in Gent in dezelfde mate als in de omliggende gemeenten en Oost-
Vlaanderen. Daarentegen zijn de gelegenheidsbedrijven iets groter in Gent. Met een gemiddelde oppervlakte van
9,9 ha in Gent tegenover 13,5 ha in Oost-Vlaanderen zijn de Gentse landbouwbedrijven ruim één derde kleiner. De
Gentse landbouw wordt gekenmerkt door het groot aantal kleinschalige bedrijven.

In overeenstemming met het verdwijnen van de bedrijven en oppervlakte is het aantal werkkrachten in de Gentse
land- en tuinbouw afgenomen met 30% tegenover ongeveer 20% in de omliggende gemeenten en Oost-Vlaanderen.

De cijfers voor 1997 tonen aan dat de tuinbouw relatief belangrijker is in Gent met 37,0% van de beroepsbedrijven
tegenover 22,0% in Oost-Vlaanderen. In de omliggende gemeenten daarentegen is het aandeel van de tuinbouw
nog belangrijker dan in Gent. Het heeft te maken met Lochristi, de Vlaamse sierteeltgemeente bij uitstek. In Gent
en Oost-Vlaanderen bestaan de gelegenheidsbedrijven voor pakweg 95% uit landbouwbedrijven. Het aandeel in de
omliggende gemeenten is evenwel merkelijk lager en bedraagt ongeveer 87%.
Binnen de groep landbouw in Gent overheerst het bedrijfstype ‘Gemengde bedrijven met rundvee’ en dat zowel bij
beroeps- als gelegenheidsbedrijven. Het gaat meestal om kleinschalige niet gespecialiseerde bedrijven die
rundvlees produceren, vooral op basis van eigen ruwvoeder. Mede door het dalend verbruik en de lage prijzen voor
vleesvee is de rendabiliteit van gemengde bedrijven met rundvee ongunstig geëvolueerd. Ook naar de toekomst
biedt de rundvleesproductie weinig perspectief. Hetzelfde beeld wordt verkregen voor de omliggende gemeenten en
Oost-Vlaanderen. De tweede groep zijn ‘melkveebedrijven’ waarbij de matig gespecialiseerde bedrijven
overheersen. In tegenstelling tot de vorige groep blijft de rendabiliteit behoorlijk op peil. Het heeft te maken met het
beschermend karakter van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Wel gaat het meestal om eerder kleinschalige
bedrijven met beperkt perspectief voor opvolging en continuïteit.

De groep ‘intensieve veeteelt’ is meestal een combinatie van varkens en rundvee. In Gent bevindt zich geen enkel
beroepsbedrijf met pluimvee en slechts 8 gespecialiseerde varkensbedrijven. Algemeen is de intensieve veeteelt vrij
rendabel geweest gedurende de voorbije jaren. In 1998 daarentegen krijgt de sector flinke klappen te verwerken met
extreem lage prijzen. Het aandeel van de intensieve veehouderij is belangrijker in de omliggende gemeenten en in
Oost-Vlaanderen.
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De groep ‘akkerbouw met vee’ is minder belangrijk in Gent en de omliggende gemeenten in vergelijking met Oost-
Vlaanderen. Vooral akkerbouw met rundvee wijst eerder op extensieve veehouderij.

Karakteristiek voor Gent en de omliggende gemeenten is het overwicht (respectievelijk 88% en 85%) van de
sierteelt binnen de tuinbouw. Op één fruitbedrijf na zijn de overige gespecialiseerd in sierplanten en groenten.

De volgende tabel geeft de oppervlakte cultuurgrond (NETTO) en de andere bedrijfsoppervlakte (TARRA volgens
NIS) per productierichting. Deze andere bedrijfsoppervlakte omvat:
• niet gebruikte oppervlakte cultuurgrond;
• beboste oppervlakte;
• oppervlakte kerstbomen;
• overige (zoals erf, wegen, vijvers, grasperken).

In totaal is er 3125 ha cultuurgrond en 135 ha of 4.3% andere bedrijfsoppervlakte. De productierichting gemengd
rundvee heeft duidelijk het grootste aandeel cultuurgrond (43%), gevolgd door melkvee (26%), intensieve veeteelt
(15%), akkerbouw met vee (11%) en sierteelt (4%). Groenten en fruit bezetten tezamen minder dan 1% van de
cultuuroppervlakte. Bij de andere bedrijfsoppervlakte is het terug het gemengd rundvee (33%) dat relatief de
grootste oppervlakte bezet, gevolgd door akkerbouw met vee (26%), melkvee (16%), sierteelt (14%) en intensieve
veeteelt (9%).

In vergelijking met Oost-Vlaanderen zijn de bedrijven in Gent en omliggende gemeenten kleinschaliger. Binnen de
groep van de beroepsbedrijven omvat de klasse kleiner dan 5 ha 42% in Gent en 44% in de omliggende gemeenten,
terwijl 25% in Oost-Vlaanderen. Per oppervlakteklasse is de structuur van de gelegenheidsbedrijven nagenoeg
gelijk in Gent en in Oost-Vlaanderen. Slechts 8% van de beroepsbedrijven in Gent heeft een oppervlakte groter dan
30 ha.

tabel 25 de totale oppervlakte cultuurgrond, de andere bedrijfsoppervlakte per productierichting (ha) hun aandeel in Stad Gent (%)
en het indicatieve tarra-percentage 1997

Productierichting Oppervlakte cultuurgrond Andere bedrijfsoppervlakte TARRA

ha % ha % %

Akkerbouw met vee 355 11,4 35 25,8 9.8

Melkvee 801 25,6 22 16,4 2.7

Gemengd rundvee 1342 42,9 44 32,6 3.3

Intensieve veeteelt 464 14,8 12 9,2 2.6

Groenten 25 0,8 3 1,9 12

Sierteelt 135 4,3 19 14,0 14

Fruit 2 0,1 0 0,1 0 

TOTAAL 3125 100,0 135 100,0 4.3

bron: NIS, 15 mei-telling en eigen berekeningen

De aan landbouw verwante bedrijven in Gent betreffen voornamelijk groothandelaars. De meest voorkomende
groothandel is deze in bloemen en planten. Verder vormen ook groothandels in vlees en vleeswaren een vrij grote
groep. Er worden eveneens nogal wat ‘Diensten verwant met landbouw’ aangetroffen evenals verschillende
‘veterinaire diensten’. Dit hoge aantal veterinaire diensten moet zeker geïnterpreteerd worden in het kader van het
totaal aantal dieren in de stad (i.e. alle huisdieren meegerekend).

kaart 41 landbouwachtig bodemgebruik volgens het GNOP 79

De NIS-NETTO-cultuuroppervlakte voor 1997 bedraagt 3.126 ha. Tuinbouw onder glas of plastic neemt ongeveer 30
ha in, i.e. ongeveer 1% van de NETTO-NIS-oppervlakte. Het gewestplan (1998) voorziet ca. 3.160 ha agrarische
gebieden. Uit de doorsnede van de LANDSAT-bodemgebruikskaart met het gewestplan blijkt dat zowat 2660 ha van
de 3.160 ha agrarische gebieden effectief door landbouwkundig bodemgebruik is ingenomen. Het gaat over 354 ha
akkers, 1.244 ha maïs en knolgewas, 965 ha weiland en 93 ha vochtig weiland. Volgens de Mestbank waren in 1998
2.354 ha van de 3.160 ha in landbouwgebruik. Het GNOP (1996) houdt het bij 2.640 ha van de 3.160 ha. De 498 ha
van de agrarische gebieden die niet zijn ingenomen door landbouwkundig bodemgebruik worden vooral bezet door
bebouwing/groene urbane zone (176 ha), bos (136 ha), infrastructuur (33,4 ha) en gesloten bebouwing (58,3 ha).
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Significant landbouwkundig en landbouwachtig bodemgebruik (2.968 ha volgens LANDSAT, 1.401 ha volgens de
Mestbank en 1.484 ha volgens het GNOP) bevindt zich eveneens in woongebieden, in gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, in recreatiegebieden, in parkgebieden, in
bufferzones, in groengebieden, in bedrijvenzones en in ontginningsgebieden.

De verhouding tussen landbouwkundig/-achtig bodemgebruik in agrarische t.o.v. niet-agrarische gebieden is
gelijkaardig voor de gegevens volgens de Mestbank en deze volgens het GNOP (weliswaar daterend van 1998 resp.
1996): 63 à 64% van de voor landbouw gebruikte gronden ligt in agrarisch gebied.

Op kaart 41 is aangegeven waar niet-agrarische bestemmingsgebieden in gebruik zijn voor landbouwkundig/-achtig
bodemgebruik (volgens het GNOP). In 1996 bedroeg de oppervlakte bedrijvenzone die onder landbouw(-achtig)
bodemgebruik (vooral permanent grasland) lag zo’n 290 ha. Voor woonbestemming ging het over 430 ha.

3.3.4.4 Elementen van de bestaande ruimtelijk-economische structuur
kaart 42 bestaande ruimtelijk-economische structuur

Verschillende types van economische gebieden met een eigen functionele structuur kunnen in Gent worden
onderscheiden. Zij komen als legende-elementen voor op de kaart van de bestaande ruimtelijk-economische
structuur.

Het gemengd handels-, horeca-, kantoren en dienstengebied
De binnenstad vormen een gemengd handels-, horeca-, kantoren en dienstengebied. De handels- en
dienstenfuncties zijn er zeer dominant. Enkel in de zone ten oosten van de Sint-Jacobskerk is de woonfunctie nog
belangrijk. Hier bevinden zich wel een aantal scholen.

De rest van de binnenstad behoort tot het zgn. kernwinkelgebied van de Gentse binnenstad. Een aantal assen en
zones zijn te onderscheiden:
• de hoofdwinkelas Veldstraat - Korenmarkt - Korte Munt - Lange Munt met grote trekkers, een dominantie van

ketenwinkels en weinig leegstand;
• de secundaire winkelas Koestraat - Kalandeberg - Kalandestraat - Mageleinstraat - Donkersteeg (onderbroken

door het E. Braunplein), met de Voldersstraat als verbinding met de hoofdwinkelas als aantrekkelijke winkelas
met meer zelfstandigen en meer horeca, maar ook meer leegstand;

• het exclusief winkelgebied Brabantdam tot H. Lippensplein met de duurste winkels van Gent;
• de toeristische (winkel)gebieden en -assen: de torenrij (Sint-Michielskerk - Sint-Niklaas-kerk - belfort - stadhuis

- Sint-Baafskathedraal - Geraard de Duivelsteen) en het circuit Korenlei - J. Breydelstraat - Gravensteen -
Kraanlei - Groentenmarkt - Hooiaard - Graslei;

• de horecagebieden: Vrijdagsmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt, Korenmarkt - Klein-Turkije en het Patershol;
• winkelstraten met buurtverzorgende functie en geen of slechte relaties met het kernwinkelgebied: Sint-

Jacobsnieuwstraat, Poel - Sint-Michielsstraat, Annonciadenstraat - Gebroeders Vandeveldestraat;
• winkelgalerijen: Bourdon Arcade (belangrijke leegstand, zwakke relatie met hoofdwinkelstraat) en net buiten de

Kuip Braempoort en Gent Zuid.

Opmerkelijk is dat een aantal beeldbepalende en vaak strategisch gelegen panden leegstaan of wachten op een
nieuwe bestemming: het Groot Vleeshuis (Groentenmarkt), de Oude Vismijn (Sint-Veerleplein), de Wolweverskapel
(Korte Dagsteeg), het Oud Circus (Lammerstraat), de Huidevettershoek (braakliggend). Boven de Sint-
Michielsparking wordt momenteel een nieuwbouwproject gerealiseerd.
De belangrijkste kantoorgebouwen bevinden zich zowel binnen de Kuip (Braunplein, Belfortstraat/Onderstraat) als
aan de rand (Keizer Karelstraat/Van Eyckstraat, Ramen/Poel). Minnemeers ligt net binnen de Kuip. Rond de Kouter
is er een opvallende concentratie aan financiële instellingen. Het openbaar bestuur zit vooral in het zuidelijk deel
van de Kuip, van Belfortstraat richting Wilsonplein.

De kernstad en steenwegen
De kernstad met een aantal uitlopers langs de steenwegen is op een onderbouw van wonen een gemengd handels-,
ambachten- en dienstengebied. De handelsfuncties zijn dominant beeldbepalend aanwezig langs de verschillende
steenwegen. Vanuit de Kuip waaieren verschillende handelsassen uit:
• in zuidelijke richting: Nederkouter - Kortrijksepoortstraat - Kortrijksesteenweg, met een aftakking langs Sint-

Kwintensberg - Overpoortstraat - Zwijnaardsesteenweg;
• in zuidoostelijke richting: Vlaanderenstraat - Brabantdam - Lange Violettenstraat - Brusselsepoortstraat -

Brusselsesteenweg, met aftakking langs Korte Dagsteeg - Walpoortstraat - Sint-Pietersnieuwstraat richting
Overpoortstraat;

• in oostelijke richting: Steendam - Dampoortstraat - Antwerpsesteenweg, met een aftakkingen langs
Dendermondsesteenweg en (in mindere mate) langs Visitatiestraat - Sint-Bernadettestraat;
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• in noordelijke richting: Sluizeken - Sleepstraat - Sint-Salvatorstraat - Voormuide - Muidepoort -
Meulesteedsesteenweg;

• in westelijke/noordwestelijke richting: Burgstraat - Brugsepoortstraat - Noordstraat - Phoenixstraat -
Bevrijdingslaan - Brugsesteenweg met een uitloper langs de Drongensesteenweg.

Vlakbij de Kuip functioneren zij als aanloopstraten met verschillende kenmerken van dit kernwinkelgebied, doch met
overwegend een buurtverzorgende functie. Een aantal assen hebben geen aansluiting met het centrum. Het gaat
met name over Wondelgemstraat - Van Rijhovelaan - Morekstraat en Hundelgemsesteenweg. De
Drongensesteenweg heeft zo goed als geen winkels.

Diensten zijn voornamelijk terug te vinden in het zuidelijke en zuidwestelijke deel van de kernstad. Het Sint-
Pietersstation is hierbij in beperkte mate een focuspunt. Nabij de stadsring (Martelaarslaan, Verenigde Natiënlaan),
de omgeving van het Zuid (Wilsonplein, Brusselsepoortstraat) en het station (Fabiolalaan,
Kortrijksesteenweg/Oostendestraat) zijn een aantal grotere kantoorgebouwen gesitueerd. Ook de verschillende
scholen zijn voornamelijk in het zuiden van de kernstad terug te vinden tussen station en Kuip. Ambachtelijke
bedrijvigheid is dominanter aanwezig in het noorden van de kernstad.

Concentratie van grootwinkels
De uitwaaiering van handelsfuncties langs de steenwegen loopt langs drie steenwegen verder uit en vertaalt zich
specifiek in concentraties van grootwinkels op bepaalde plekken. Kortrijksesteenweg, de Antwerpsesteenweg en de
Brusselsesteenweg zijn hier structurerend.
• Langs Antwerpsesteenweg situeren de concentraties zich staduitwaarts vanaf het kruispunt met Nieuwe Laan.

Het is geen aaneengesloten commercieel lint, de grootschalige handelszaken worden gescheiden door
bewoning (woonkern Oude Bareel, lintbebouwing) en enkele schaarse onbebouwde stukken. De twee
belangrijkste clusters in Gent bevinden zich aan Oudebareelstraat en H. Teirlinckstraat.

• Langs Brusselsesteenweg is het eigenlijke baanwinkelgebied zo’n 1 km lang en bevindt zich staduitwaarts het
kruispunt met Braemstraat/Schooldreef/P.Benoitlaan/J.de Saint-Genoistraat. Voorbij Hoveniersstraat bevindt
zich een kleinere commerciële cluster.

• Langs Kortrijksesteenweg domineren duidelijk solitaire baanwinkels. In Sint-Denijs-Westrem is ze het
belangrijkste baanwinkelgebied van Gent omwille van haar diversiteit. Er is één grote cluster aan de
Schoonzichtstraat. Dit is de uitzondering op het feit dat de meeste baanwinkels zich op de noordzijde bevinden.

Geïsoleerde concentraties komen voor langs Vliegtuiglaan met twee meubelzaken, Oudenaardsesteenweg met een
hypermarkt, langs de westelijke stadsring met drie hypermarkten en een cluster langs Brugsevaart.

Grote havengebonden bedrijven
De belangrijkste maritieme industriële bedrijvigheid strekt zich uit vanaf Zelzate parallel met het kanaal tot de
Vliegtuiglaan. Verschillende zones met grote havengebonden bedrijven zijn te onderscheiden.
• Op het schiereiland Meulestede - Muide tussen Port Arthurlaan - New Orleansstraat en Grootdok, bevinden zich

voornamelijk zeevaartgebonden activiteiten zoals stouwerijen, opslag en overslag van bulkgoederen en
stukgoed, en middelgrote industrie.

• Langs de linkeroever van het Kanaal Gent-Terneuzen staan industriële complexen ingeplant waarvan de oudste
in het zuiden dateren uit de jaren twintig. Het gaat overwegend om zeer compacte complexen voor chemische
industrie, petroleumderivaten, papierverwerking en elektriciteitsopwekking.

• Op de rechteroever worden de terreinen tussen de dokken en R4 wat betreft intensiteit op een wisselende wijze
benut door havenbedrijven met een klein ruimtegebruik. De perceelsstructuur is kleinschalig, de bouwdichtheid
zeer verscheiden.

• Ten noorden van het Mercatordok tot aan Zelzate heeft men daarentegen een overwegend extensieve
terreinexploitatie (grote percelen, lage bouwdichtheid). De zone tussen Moervaart- en Rodenhuizedok maakt
met een hoge bebouwingsdichtheid hierop een uitzondering. Hier is de dominantie van de grotere, industriële
bedrijven duidelijk herkenbaar.

Gemengde bedrijventerreinen
De verschillende gemengde bedrijventerreinen zijn voornamelijk gelegen in de nabijheid van grote verkeersassen,
met name langs E40, E17 en R4. Ook de gebieden aan de Voorhaven en rond Afrikalaan/Handelsdok zijn sterk op
deze wegenstructuur geënt.

Rond het Europakruispunt (E17/E40) en de groothandelsmarkt zijn zowel milieubelastende bedrijven
(Ottergemsesteenweg) als medische productie- en distributieactiviteiten gevestigd. De bebouwingsdichtheid is er
vrij hoog en de bedrijvigheid heeft een grootschalige tot regionale uitstraling. Het is ten zuiden van Gent de
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belangrijkste pool op vlak van industriële productieactiviteiten. Het terrein E17-Brusselsesteenweg heeft dan weer
een lagere bebouwingsdichtheid met veel open ruimte voor opslag.

Poortakker, Drongen-Baarle en Koninginnelaan zijn ondanks de sterk zichtbare ligging in de nabijheid van
autosnelwegen, moeilijk bereikbaar en weinig geprofileerd. De bebouwingsdichtheid is er sterk gevarieerd van
inefficiënt (bijvoorbeeld landbouwgronden in Drongen-Baarle) tot hoog, en de uitstraling van de bedrijvigheid gaat
er van lokaal tot regionaal. Poortakker wordt daarnaast ook gekenmerkt door een onduidelijke perceelsindeling met
verspreide woningen tussen bedrijven en verschillende nog vrijliggende percelen. Bijenstraat, aansluitend bij
Poortakker, heeft dan weer een veel efficiënter ruimtegebruik en komt naar buiten als kleinschalig verkaveld
bedrijventerrein.

Langs de noordelijke Ringvaart hebben de terreinen Durmakker en Industrieweg een regionale uitstraling. Slechts
een deel van deze terreinen is aangesneden. Deels bevinden er zich ook een aantal zonevreemde functies op het
industrieterrein (woningencluster, schoolgebouw...) Ten noorden van de Ringvaart zijn een aantal watergebonden
bedrijven gevestigd, ten zuiden ervan heeft de bedrijvigheid een belangrijke niet-watergebonden distributieve
component, met uitzondering van een drietal bedrijven die wel gebruik maken van de waterinfrastructuur.

Een ander soort, weliswaar gemengde, bedrijventerreinen wordt gevormd door de omgeving van Koopvaardijlaan
en de omgeving van de Nieuwe Vaart. Dit zijn de oude havengedeelten in de 19de-eeuwse gordel van de stad met
een aantal typerende gebouwen. Enkele bedrijven zijn nog watergebonden en er is gedeeltelijke leegstand.

Het terrein Schansakker wordt voornamelijk door één bedrijf ingenomen en heeft een goede bereikbaarheid met de
auto (zij het dat de huidige verkeersafwikkeling zich deels ook afspeelt doorheen een aantal woonstraten en zo voor
een ongewenste menging van verschillende verkeersstromen zorgt). Via andere vervoersvormen is dit terrein echter
slecht bereikbaar. Het gebied heeft een lage bebouwingsdichtheid. Het terrein Hoeksken-Nest (Evergem) is slechts
voor een deel (langs R4) aangesneden. Eveneens in de omgeving van de Haven zijn er tenslotte de
bedrijventerreinen rond de Moervaart, functionele (‘productie’-)terreinen met hoofdzakelijk grootschalige en
regionale milieubedrijvigheid.

Ziekenhuissites
Het universitair ziekenhuis in het zuiden nabij E17 en E40, het Jan Palfijnziekenhuis nabij de Watersportbaan en de
Kliniekenbuurt met drie ziekenhuizen vlakbij de Kuip zijn structuurbepalend in Gent. Andere instellingen zijn onder
meer Maria Middelares nabij de Kortrijksesteenweg en het Guislaininstituut in het noorden. Gent is het belangrijkste
ziekenhuiscentrum van Vlaanderen: er zijn maar liefst 15 ziekenhuizen en psychiatrische instellingen, naast talrijke
verzorgingsinstellingen en bejaardentehuizen.

Hoger onderwijsas
De instellingen van het hoger en universitair onderwijs zijn voornamelijk ten westen en nog duidelijker ten zuiden
van de kern gesitueerd. Hierbij kan men een centrale as onderscheiden van instellingen gaande van Rabot over
Coupure, Zwartezustersstraat, Universiteitsstraat, Sint-Pietersnieuwstraat, Blandijnberg, Ledeganck, Voskenslaan
over de Sterre tot aan de Campus Zwijnaarde. Een minder duidelijke aftakking kan worden weergegeven van
Coupure over Martelaarslaan/H.Dunantlaan-Bijloke. Ook de secundaire scholen met de grootste oppervlakten zijn
in het zuiden geconcentreerd.

Hightechbedrijven
Hightechbedrijven zijn vooral ontstaan als spin-off van de universiteit. Op het wetenschapspark en de omgeving
E17-E40 zijn de belangrijkste concentraties aan dergelijke bedrijven.

Op het wetenschapspark Campus Ardoyen, een terrein gericht op research&development, vindt men een
concentratie van bedrijven die actief zijn in de biotechnologie en een sterke relatie hebben met de universiteit Gent.
Er bevinden zich vooral kantoorachtigen, bedrijfsgebouwen en percelen met een representatieve uitstraling. Intern
is een grote reserveruimte aanwezig. Aansluitend bij dit terrein bevindt zich de Tramstraat, een strook met vijf
grootschalige bedrijven met een eveneens modern-representatieve lokatie bestaande uit kantoorachtigen, al dan
niet met bedrijfshal.

In het noordelijke deel tussen E17 en Schelde heeft men het nucleair onderzoekscentrum van de universiteit Gent.
Aan Moutstraat, ten westen van B401 is een belangrijk informaticabedrijf gevestigd.
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Beurzen- en evenementensites
Flanders Expo, met de expohallen, en de mogelijkheden tot grotere evenementen, is vooral sterk ontsloten voor het
autoverkeer, met een directe toegang tot E40. Het Congrescentrum, gelegen aan R40 met in de omgeving tevens
de verschillende musea en het Kuipke, is sterker ontsloten voor het openbaar vervoer, met het Sint-Pietersstation
in de nabije omgeving.

Professioneel niet-versnipperde landbouwgebieden
Verschillende open landbouwgebieden kunnen worden aangeduid:
• Drongen is een heterogeen landbouwgebied met dominantie van gemengde rundveebedrijven. Ook intensieve

veehouderij, melkveehouderij als tuinbouw komen voor. De bedrijfszetels liggen verspreid met concentraties in
de Poekstraat, wijk Luchteren en de Baarleveldstraat. Het gebied sluit aan bij het landbouwgebied Nevele.

• Desteldonk/Sint-Kruis-Winkel is een heterogeen landbouwgebied met zowel gemengde rundveebedrijven als
akkerbouw en intensieve veehouderij. Meer naar het zuiden komt tuinbouw en meer bepaald sierteelt voor. De
bedrijfszetels liggen verspreid. Het gebied ligt in de schaduw van de haven. De grondwaterlaag is er kwetsbaar.

• Ten westen van de zeehaven liggen, slechts voor een klein deel op Gents grondgebied, een aantal
landbouwgronden op de nog niet voor industrie aangesneden terreinen in de omgeving van het Kluizendok.

• Oostakker-Noord sluit aan bij het tuinbouwgebied van Vlaams belang in Lochristi. De sierteelt is nadrukkelijk
aanwezig, naast de gemengde rundveehouderij en de melkveebedrijven.

• In het gebied van de kastelensite domineren de melkveebedrijven naast een aantal gemengde
rundveebedrijven. Het sluit aan bij de rest van het Scheldeveld in De Pinte.

• Drie Leien en Gentbrugsemeersen liggen meer geïsoleerd als landbouwgebied en zijn sterk verbonden met de
valleistructuur van Schelde en Leie. Er is sprake van enige verweving met natuurlijke elementen.

Tuinbouwconcentratie
De belangrijkste tuinbouwconcentratie bevindt zich tussen Oostakker en Lochristi in het noordoosten van Gent.
Kleinere concentraties bevinden zich in een ring rond Gent van Sint-Denijs-Westrem over Zwijnaarde, De Pinte,
Merelbeke en Melle.

3.3.5 Bestaande ruimtelijke recreatief-toeristische structuur

3.3.5.1 Definitie

In het perspectief van het Ruimtelijk Structuurplan Gent, wordt het begrip stedelijke recreatie ruim geïnterpreteerd:
‘Het geheel van buitenhuisactiviteiten met vrijetijdsmotieven in de stedelijke omgeving’. Het omvat derhalve: sport
en spel, cultuur, horecabezoek en diverse vormen van ontspanning. Recreatie speelt zich voor een groot gedeelte
af in de openbare en publiek toegankelijke ruimte. De bestaande ruimtelijke recreatief-toeristische structuur is met
andere woorden de samenhang van ruimten die in hoofdzaak door recreatieve of toeristische activiteiten worden
benut. Dit neemt niet weg dat ook andere functies binnen deze ruimten (zoals natuur, landbouw of handel) kunnen
verweven zijn met deze recreatieve en toeristische activiteiten.

3.3.5.2 Profiel

Belangrijke bron voor de analyse van de recreatief-toeristische structuur is de deelstudie recreatie80. Een aantal
informatieve kaarten uit deze studie worden weergegeven

kaart 43 de culturele recreatie en de horecaconcentraties 81

Gent heeft een aantrekkelijk cultureel aanbod, zowel cultuurhistorisch als hedendaags. Het is één van de drie
Vlaamse kunststeden. Het cultuur-recreatief aanbod kan omschreven worden met de kernwoorden: diversiteit,
ingebed in het leven van de stad, verwevenheid van oud en nieuw, tolerantie, kunst en amusement op straat. De
verscheidenheid van het aanbod aan toneel, dans, musea, historische gebouwen en bioscopen trekt
cultuurtoeristen.

Ook een aantal evenementen bepalen mee de aantrekkingskracht van Gent als cultuurstad. Het Festival van
Vlaanderen is geëvolueerd van een reeks ‘klassieke’ muziekvoorstellingen naar een muziekhappening voor jong en
oud. Het Internationaal Filmfestival geniet massale belangstelling, zij het momentgebonden. De Gentse Feesten
heeft als populair straatfeest een uitstraling op Vlaams niveau. Een aantal kleinere straatfeesten (Patersholfeesten)
en markten (Sint-Jacobs, Vrijdagsmarkt) overstijgen het wijkgebonden karakter.
Dit gehele gebeuren situeert zich nagenoeg overwegend in de Kuip, maar met een zuidelijke uitloper richting
Citadelpark. Het horeca-aanbod is hier in belangrijke mate op geënt.
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Gent telt een viertal bioscopen, waarvan de Decascoop met zijn 12 zalen de bekendste is en ook de grootste
regionale uitstraling heeft die versterkt wordt door het Internationaal Filmfestival. De andere bioscopen zijn Studio
Skoop, ABC en Sphinx. De invloedssfeer van deze bioscopen situeert zich op eerder het stadsgewestelijke niveau.

Naar tijdsbesteding van recreatieactiviteiten en naar beeldvorming speelt de horeca ongetwijfeld een belangrijke rol
in het aanbod van stedelijke recreatie82.

De horeca in Gent werd geanalyseerd met behulp van informatie ter beschikking gesteld door DEWER. Het gaat
hierbij om een databestand van de horeca in Gent, gegroepeerd per winkelgebied, straatnaam en aard van de
horeca. In de horeca-analyse zijn fastfoodgelegenheden, cafés, restaurants, kleine restauraties, hotels en een niet
nader gedefinieerde verzameling horecazaken opgenomen, variërend van tearoom, ijszaak, pannenkoekenhuis tot
discotheken.

Per winkelgebied is aangegeven uit welke straten het winkelgebied bestaat en welke horecazaken zich in die straten
bevinden. Aan de hand van die data is getracht de horecaconcentraties83 ruimtelijk weer te geven en dit zowel op
schaal van het centrum als op schaal van de stad Gent.
Van de in totaal 815 horecabedrijven in Gent bevindt zich meer dan de helft in de Kuip van Gent (214 zaken) en de
Centrum Ring (216 zaken). Andere grote concentraties zijn te vinden aan:
• Sint-Kwintensberg (54),
• Kortrijksesteenweg (46),
• Brusselsesteenweg (44),
• Zwijnaardsesteenweg (33).

Naar aard van de horeca valt op dat verhoudingsgewijs (% van het totaal) minder cafés in Centrum Ring en De Kuip
van Gent voorkomen, dan daarbuiten het geval is. In Centrum Ring komen relatief veel restaurants voor. Hotels
binnen winkelgebieden komen enkel voor in Centrum Ring, De Kuip van Gent en langs de Kortrijksesteenweg.

kaart 44 de sportinfrastructuur 84

Qua (indoor)sportinfrastructuur beschikt Gent over 41 polyvalente sporthallen en 10 overdekte zwembaden. Een
twintigtal van deze sporthallen zijn in eigendom van een onderwijsinstelling en zijn openbaar niet toegankelijk. Van
de overdekte zwembaden zijn er vijf in het bezit van de stad Gent85.
De sportinfrastructuur is in belangrijke mate geconcentreerd rond het sportcentrum aan de Blaarmeersen
(waaronder de Topsporthal Vlaanderen) of behoren toe aan scholen, gespreid over het grondgebied. Ook privé-
sportinfrastructuur (manege, tennis, bowling,…) is gespreid aanwezig. De meeste sport- en recreatievoorzieningen
zijn eerder kleinschalig en vooral gericht op de stedelijke bevolking zelf. ‘t Kuipke, de Topsporthal, het KAA Gent-
stadion, het Tolhuiscomplex en het complex Blaarmeersen en Watersportbaan zijn sportfaciliteiten van bovenlokaal
belang.

kaart 45 openluchtrecreatie 86

Met betrekking tot de openluchtrecreatie zijn voor Gent zowel de grote recreatieve infrastructuren (sport- en
recreatiecentra) en de routegebonden waterrecreatie (jachthavens, rivieren en kanalen) belangrijk, als de
bosgebieden, aantrekkelijke landschappen en natuurgebieden. Daarnaast zijn er nog de specifieke vrij toegankelijke
openluchtsportvoorzieningen. Gent telt een 76-tal dergelijke voorzieningen, gaande van een trapveldje tot een
skibaan. Daarnaast zijn er nog een aantal sportvoorzieningen die als privé-voorziening zijn aangeduid zoals
maneges, tennisvelden etc.

De Gentse regio heeft weinig grootschalige recreatieve infrastructuren. Het provinciale domein Puyenbroek ligt
binnen de 12 km van Gent, maar is niet goed bereikbaar. Het golfterrein in Deurle ligt kortbij maar is zeer specifiek
en weinig toegankelijk (privé). De Blaarmeersen / Watersportbaan, met vooral de watersporten en de skibaan, is het
enige sport- en recreatiecentrum in Gent dat op macroschaal invloed heeft. De Blaarmeersen is dus de ‘place to be’
voor de Gentenaars, maar heeft ook een boven-Gentse betekenis.

Voor de openluchtrecreatie valt op hoe weinig bossen er in en rond Gent zijn en hoe weinig daarvan publiek
toegankelijk zijn. Bossen in het noorden liggen ver van de stad. In het zuiden is er alleen het Makegembos in
Merelbeke dat voldoende groot is om echt aantrekkelijk te zijn en eventuele recreatiedruk aan te kunnen. Enkel de
Vinderhoutse bossen in het westen liggen kort bij de stad, maar deze zijn niet toegankelijk. Vooral in het oosten van
Gent is er een tekort aan bos.
Bourgoyen-Ossemeersen ligt als groter natuurgebied wel dicht bij de stad en bij het recreatieve centrum van de
Blaarmeersen, maar de recreatieve mogelijkheden zijn er vanuit de ecologische draagkracht van het gebied
beperkt.
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Een bijzonder verhaal voor Gent is de positie t.o.v. belangrijke waterlopen en de mogelijkheden voor waterrecreatie.
De meeste aantrekkelijke landschappen liggen op de assen aan de waterlopen. Naast Leie en Schelde zijn het
kanaal Gent-Brugge en Ringvaart de belangrijkste bevaarbare waterlopen. Ook het kanaal Gent-Terneuzen is
opengesteld voor pleziervaart. Moervaart kent een beperkte bediening. Naast toervaart met zeil- en motorjachten
zijn er ook roei-, kajak- en waterskimogelijkheden (Coupure en Lieve). Bovendien vormen de kanalen en rivieren
interessante assen voor routegebonden recreatie als fietsen en wandelen, ook binnen de stad.

kaart 46 het stedelijke groen 87

Uiteraard zijn ook andere groenelementen in de stad aanwezig. Op kaart werden, op basis van de oppervlakte, de
verschillende groenelementen aangegeven. De verschillende stadsdeelparken (Citadelpark, Claeys Bouäertpark,
Maaltepark), wijkparken (De Nayerdreef, Frans Trochpark, Zuidpark, Nieuw Gent-Kikvorsstraat) en buurtparken
(Baudelohof, Muinkpark, Astridpark,…) hebben, samen met de verschillende soorten speelruimten, een belangrijke
recreatieve functie. Zij zijn over het grondgebied gespreid, maar in de binnenstad en de wijken van de 19de eeuwse
gordel zijn ze schaars.

kaart 47 de volkstuinen in relatie tot het aandeel woningen met tuin 88

Een bijzondere vorm van groen voor privé-gebruik zijn de volkstuinen. Hun ruimtelijke impact is niet erg groot 
(in totaal ca. 30 ha), maar hun belang voor de gebruikers wel. De volkstuinen in Gent liggen verspreid rondom Gent-
Centrum. Het betreft hier voornamelijk dagrecreatieve tuinen zonder gebouwen. Het betreft drie volkstuinen aan-
gesloten bij de stichting ‘Van den Akker’ (Hoge Weg [Sint-Amandsberg], Assels [Drongensesteenweg], Oude
Scheldeweg [Gentbrugge]). Daarnaast is er een concentratie rondom Blaarmeersen en Bourgoyen.

kaart 48 bereikbaarheid bestaande ingerichte speelruimtes 89

Gent telt 100-tal speelpleintjes. De kaart geeft aan dat het aantal ingerichte speelruimtes voor 6-12 jarigen in de
gordel nagenoeg gebiedsdekkend is. Voor kleuters is dit echter niet het geval. Een aantal dichtbevolkte buurten
kennen duidelijke tekorten en moeten nog van een eerste specifieke ruimte voorzien worden. De speelruimte van
kinderen beperkt zich echter niet tot deze formele plaatsen. Ook op andere plaatsen, de informele speelruimte,
(straten, stoepen, braakliggende terreinen,…) wordt gespeeld. De belevingswaarde van een woonomgeving met
voldoende informele speelmogelijkheden is vaak groter dan een sterk afgewerkt speelplein.

kaart 49 recreatie en cultuur volgens de functiekaart
Van de functiekaart, waarop per perceel de functie is aangeduid, werden de percelen met de functies cultuur, cultus
en recreatie geselecteerd. Ondanks het vertekend beeld komt duidelijk naar voor dat de grotere recreatieve
domeinen zich voornamelijk situeren in het zuidwesten van de stad. In het noorden is de recreatie dikwijls gekoppeld
aan de aanwezigheid van parken. De Blaarmeersen als recreatiedomein valt op. Cultus en cultuur werden grafisch
samengenomen. Hier valt de concentratie binnen de R40 op naast de grotere vlek van Flanders Expo.

3.3.5.3 Elementen van de bestaande ruimtelijke recreatief-toeristische structuur
kaart 50 bestaande ruimtelijke recreatief-toeristische structuur

In Gent zijn een aantal elementen structuurbepalend voor de ruimtelijke recreatief-toeristische structuur. Zij worden
als legende-element op de kaart aangeduid.

Het centrale shopping-, cultuur- en horecagebied
De meeste bioscopen, schouwburgen en musea van de stad liggen geconcentreerd in het centrum. Deze con-
centratie is voornamelijk uitgesproken in een centraal gebied, de Kuip, met een uitloper langs Sint-Pieters-
nieuwstraat en Sint-Pietersplein naar de musea aan het Citadelpark. Het toeristische en stedelijk-recreatieve kader
wordt hier opgewaardeerd door de aanwezigheid van het grote voetgangersgebied, de talrijke horecazaken (met
een relatief belangrijk aandeel restaurants en hotels), de winkelmogelijkheden, de talrijke historische gebouwen en
waterkanten. Het is tevens het openbaar gebied waar zich de belangrijke evenementen plaatsvinden (straatfeesten,
Over the Edges, Gentse Feesten…).

In dit centrale gebied heeft men onder meer de Sint-Baafskathedraal, het Gravensteen, het museum voor Schone
Kunsten en het S.M.A.K. als musea met een regionale en zelfs (inter)nationale uitstraling. Wat het bioscoopaanbod
betreft, trekt Decascoop bezoekers aan vanuit de hele provincie en vanuit West-Vlaanderen. De combinatie met
Studioscoop en Sfinx biedt een gevarieerd aanbod. Belangrijke schouwburgen in het centrum zijn de opera, N.T.G.
en Vooruit. Enkele schouwburgen en musea liggen excentrisch aan deze structuur zoals het museum Dr. Guislain,
het Bijlokemuseum, het Groot Begijnhof-museum. Ook de evenementenhal Flanders Expo ligt excentrisch aan deze
structuur.
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(Tijdelijke) fuiven en feesteninfrastructuur
Voor jongeren-megafuiven beschikt de stad niet over aangepaste zalen. Deze vinden thans o.a. in leegstaande
bedrijfsgebouwen in het zuidelijke havengebied (omgeving Wiedauwkaai, Eskimosite, Acec) en in het Citadelpark
plaats.

Grootschalige buitensport - (water)pool - topsportsites
Op de Blaarmeersen-Watersportbaan bevindt zich de belangrijkste concentratie aan recreatieve en specifieke
sportinfrastructuur in Gent. De uitstraling van dit recreatieve centrum wordt versterkt door de recent geopende
topsporthal Vlaanderen, de hallen van het BLOSO en, aan de andere kant van de Watersportbaan, het universitair
sportcentrum GUSB. De Watersportbaan op zich is een belangrijke infrastructuur voor de watersport. Andere
topsportsites in Gent zijn het Kuipke voor de wielersport vlakbij het centrum en het stadion van K.A.A. Gent
temidden de woonwijken van Gentbrugge. De ruimtelijke impact van de schaatspiste Kristallijn en de sportarena aan
het Tolhuis zijn geringer. Flanders Expo wordt occasioneel ook voor topsport gebruikt.

Evenementensites
In Gent worden jaarlijks tal van uiterst diverse evenementen, beurzen en tentoonstellingen met regionale of
nationale uitstraling georganiseerd. Het grootste gedeelte van deze evenementen vindt plaats in Flanders Expo, dat
tegelijk de thuishaven is voor grote rock-optredens in Vlaanderen. Een kleinere site met het Kuipke en aansluitend
het Congrescentrum situeert zich aan het Citadelpark in de onmiddellijke nabijheid van het station. Andere sites voor
evenementen zijn het Domein Puyenbroek en tot voor kort het oude Vliegveld in Oostakker.

Natuur- en landbouwgebieden met recreatief medegebruik
Door hun specifiek landschappelijke karakter hebben een aantal grotere gebieden rond Gent aantrekkingskracht
voor fietsers en wandelaars. Opvallend is dat deze gebieden in de eerste plaats in het westen zijn gesitueerd.
Structuurbepalend in Gent heeft men, hoewel dit beperkt toegankelijk is omwille van de draagkracht van het gebied,
het natuurreservaat de Bourgoyen. Het geïsoleerde gebied Drie Leien biedt een karaktervol kleinschalig landschap
met zowel landbouw als natuurfuncties maar met aanwezigheid van specifiek recreatief-toeristische verblijven in de
buurt van de Leie. De kastelensite in Zwijnaarde biedt, naast de verschillende kasteelparken en -dreven, een ruimer
gecompartimenteerd landschap met een overheersende landbouwfunctie. De Gentbrugsemeersen zijn een vrij
toegankelijk natuurgebied in het oosten. Een aantal specifiek recreatieve terreinen zijn er (zonevreemd) ingericht.

Waterroutes en ligplaatsen / jachthavens
De rol van de waterroutes situeert zich zowel op het vlak van de eigenlijke gebruikswaarde (met specifieke vormen
van water- en oeverrecreatie zoals surfen, duiken, enz.) als op het vlak van belevingswaarde (met het water en de
oevers als recreatieve omgeving). Naast het water in het hoger vermelde centrale gebied, bieden Leie, Schelde, het
Kanaal Gent-Oostende, het Verbindingskanaal, het Zeekanaal en de Moervaart verschillende mogelijkheden.

In Gent zijn er vier jachthavens: drie buiten het centrum (Jachthaven Langerbrugge, Jachthaven Moervaart en
Jachthaven Snepbrug) en één in het centrum van Gent (Jachthaven Lindenlei). Net buiten de stad, in Merelbeke, is
er de aanlegplaats aan het Liedermeerspark. In die jachthavens zijn er echter weinig aanlegplaatsen voor
passanten, de meeste plaatsen worden ingenomen door de jachtclubs.

Stadsdeelparken
Het aantal structuurbepalende stadsdeelparken met recreatieve mogelijkheden in Gent is beperkt. De meeste
bevinden zich in het zuiden van Gent met het Citadelpark en het Maaltebruggepark als belangrijkste toegankelijke
parken. In Mariakerke bevindt het domein Claeys–Bouüaert zich op een zelfde niveau. Kleinere parken zijn het
Koning Albertpark, het wandelbos in Oostakker, De Naeyersdreef (de Vijvers), het Frans Trochpark en het park in
Nieuw Gent-Kikvorsstraat. Door de geringe aanwezigheid van parken zijn deze kleinere parken, ondanks hun
beperkte omvang, structuurbepalend voor de stad.

Volkstuinen
De ruimtelijk structuurbepalende rol van de volkstuinen is nog geringer dan die van de stadsparken. Grotere
complexen bevinden zich rond het Westerringspoor aan de Wondelgemsemeersen, aan de Hogeweg in Sint-
Amandsberg en ten noorden van de Watersportbaan. Ook aan de rand van twee natuurgebieden zijn volkstuintjes
aanwezig: aan de zuidoostelijke rand van de Bourgoyen en aan de rand van de Gentbrugsemeersen, waar een deel
de bestemming natuur krijgt en de volkstuinen zullen verdwijnen.

Recreatieve fietspaden
In en rond Gent zijn verschillende recreatieve fietsroutes uitgestippeld vanuit en naar de binnenstad. Belangrijke
delen van deze trajecten lopen langs waterwegen zoals Ringvaart, Leie, Schelde, Kanaal Gent-Oostende en
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Coupure. Van de volgende routes zijn delen uitgestippeld:
• een oost-westroute Mariakerke - binnenstad Sint-Amandsberg;
• een noord-oost route Wondelgem/Meulestede - binnenstad - Ledeberg ;
• een route langs de Leie naar Sint-Denijs-Westrem;
• een route naar de universitaire campussen aan de Sint-Pietersnieuwstraat en in de omgeving van de Sterre.

3.3.6 Bestaande landschappelijke structuur

3.3.6.1 Definitie

De landschappelijke structuur is de samenhang tussen landschappen, als een bepaald soort ruimten. Het uitzicht
of het beeld kenmerken een landschap. Het landschap steunt veelal op de fysische ondergrond (het reliëf, de aard
van de bodem, het rivierenstelsel), maar is tevens beïnvloed door de menselijke inbreng. De mate waarin de
verschillende elementen binnen de landschappelijke structuur samenhangen of juist tegengesteld zijn, en het
gezichtsveld van de waarnemer, bepalen de interpretatie van dit landschap.

3.3.6.2 Profiel

In Gent zijn zowel traditionele landschappen als stedelijke en grootschalige industriële landschappen aanwezig. De
traditionele landschappen, waar de fysische ondergrond sterk structuurbepalend werkt, zijn vaak doorkruist door
recente ruimtelijke ontwikkelingen. In delen van het stedelijke landschap is de groei van de stad door de eeuwen
heen nog sterk herkenbaar, hoewel recentere saneringen hier en daar een breuk betekenen. Uitzichten zijn er veel
beperkter en gerichter. Het grootschalige industriële landschap is veel meer onderhevig aan dergelijke ingrepen en
verschilt sterk naargelang het soort economische activiteiten van het gebied.

Basisgegevens voor de analyse van de bestaande landschappelijke structuur zijn de deelstudie ruimtelijke
historiek90 en de deelstudie natuur91 evenals de atlas van de relicten van de traditionele landschappen92, luchtfoto’s,
topografische kaarten en terreinonderzoek.

kaart 51 cultuurhistorische landschapselementen 93

Binnen het kader van het GNOP werd een kaart opgemaakt met een aantal cultuurhistorische landschapskenmerken.
De bebouwde zones werden grotendeels buiten beschouwing gelaten. Enkele landschappelijk waardevolle kasteel-
parken en enkele driesrelicten werden wel opgenomen. Vanuit de optiek natuur wordt het behoud van het cultuur-
historische karakter van de bulken en de meersen beoordeeld. Voor de bulken gebeurt dit op basis van de aan-
wezigheid van perceelsrandbegroeiing, voor de meersen op basis van het feit of zij al dan niet gescheurd zijn.

kaart 52 relicten van traditionele landschappen in Gent 94

Belangrijke delen van Gent zijn onvolledig of niet geïnventariseerd binnen deze studie, er is echter een aanduiding
van de stedelijke agglomeratie en het havengebied als landschappelijke eenheden. Op kaart worden verder
traditionele landschappen, ankerplaatsen, relictzones, lijnrelicten, puntrelicten en zichtpunten onderscheiden.

Traditionele landschappen zijn landschappen die niet of slechts in beperkte mate gewijzigd werden door de groot-
schalige ingrepen die sinds de Industriële Revolutie mogelijk waren. Nu zijn echter vele traditionele landschappen
enkel als kleine relictlandschappen overgebleven95. Een voorbeeld is het Zandig Leie-Schelde-interfluvium.

Ankerplaatsen zijn gebieden met ensembles van elementen met een bijzondere samenhang. Deze samenhang96

kan zowel visueel als fysisch of cultuurhistorisch bepaald zijn. Voorbeelden van dergelijke ankerplaatsen in en rond
Gent zijn:
• Doornzele met haar grote esthetische waarde, het centrale, rechthoekige dorpsplein en typische omliggende

nederzettingsstructuur met het kasteel, de molen en de (resterende) omliggende velden.
• Oostdonk met de samenhang tussen een zandige opduiking met een centrale baan met bomenrij en percelen

akkerland tussen meersen en bospercelen;
• de vallei van de oude Kale met haar vallei als getuige van wisselende insnijdings- en afzettingsperiodes uit de

opeenvolgende ijstijden, het strookvormig perceleringspatroon van weilanden met restanten van perceels-
randen en kleine broekbosjes en de organisch aaneensluitende nederzettingssites en kouters;

• Vinderhoutsebossen met haar goed herkenbare perceelsrichting van het bosgebied met omliggende
langgerekte percelen in een beekdepressie die aansluit op deze van de Meirebeek;

• Bourgoyen-Ossemeersen als open landschap van uitgestrekte meersen met het netwerk van sloten en
grachten, de overstromingen, de oeverwallen en de aanwezige veenvorming evenals Valkenhuisdonk, de
hoosmolen en de hoeve.
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• de Kastelensite Zwijnaarde als open landschap met de verschillende kasteeldomeinen en dreven en zijn
rechthoekig ontginningspatroon op het interfluvium van Leie en Schelde;

• de kastelensite Heusden-Gentbrugge;
• de kastelensite Destelbergen.

Relictzones zijn de eigenlijke relictlandschappen van het traditionele landschap. Ze getuigen van structuren en
landschappen uit het verleden die nog niet door grootschalige ingrepen van na de Tweede Wereldoorlog zijn
uitgewist. Voorbeelden in en rond Gent zijn Kloosterbos-Ramonshoek en Vinderhoutsebossen-Meirebeek-
OverPoeke. In de atlas worden relicten aangegeven die op oude kaartdocumenten kenmerkend waren voor de
landschappen en die op orthofotokaarten van omstreeks 1990 nog morfologisch herkenbaar zijn, nog voldoende
gaaf zijn om informatieve waarde te bezitten en nog een functionele of structurele samenhang vertonen. Naast de
relictzones wordt een onderscheid gemaakt tussen punt- en lijnrelicten.
Lijnrelicten zijn onder meer de Schelde, de getijdearm van de Schelde, de Leie met inbegrip van de oude
Leiearmen, de Oude Kale, de Moervaart en de Zuidlede. Voorbeelden van puntrelicten zijn de verschillende
kastelen.
Tenslotte zijn eveneens een aantal zichtpunten aangegeven die al dan niet gericht zijn. In Gent zijn dit Drongen en
Drie Leien.

kaart 53 actueel determinerende historische relicten in het stadslandschap 97

In de deelstudie ruimtelijke historiek werden in één kaartbeeld markante stedenbouwkundige structuren uit
verschillende perioden samengebracht. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen één, markante
stedenbouwkundige gehelen, twee, architecturale ensembles en drie, architecturale én stedenbouwkundige gehelen.

Markante stedenbouwkundige gehelen, op kaart aangeduid als stratentracés, spoorweginfrastructuur en water-
lopen, zijn structuren die van betekenis zijn voor de ruimtelijke opbouw van Gent. Op sommige plaatsen zijn de
tracering van straten en bouwblokken, de percelering en de globale coherentie immers markant zonder daarom
architecturaal een hoogstaand niveau te bereiken. Voorbeelden zijn de stedenbouwkundige lay-out van Rabot, 
de Coupure-Brugse Vaart, maar ook de resterende structuur van het Westerringspoor.

Architecturale ensembles zijn gebieden met hoge culturele, historische en/of esthetische waarde. Zij komen in
hoofdzaak overeen met niet bedoelde architecturale gehelen. Zij zijn vaak gegroeid en in de tijd vergroeid tot een
geheel dat in de huidige structuur als samenhangend geheel wordt beschouwd. Voorbeelden zijn de omgeving van
de Coupure, de Vrijdagsmarkt, het Prinsenhof, de Klinieken en de Keizer Karelstraat.

Als architecturale én stedenbouwkundige gehelen wordt de majorarchitectuur met haar duidelijke silhouetfunctie
(torens), samen met het publiek domein van pleinen, squares en stratentracés, als vrij gaaf bewaard beschouwd.
Het (beschermde) solitaire architecturale monument behoort hier niet per se bij, tenzij het een hele site zou
betreffen. Onder één of andere vorm beschermde stadsgezichten horen wel in deze reeks thuis. Voorbeelden zijn
de middeleeuwse Kuip, de modernistische kop van de Watersportbaan, het eiland Malem en het industrieel-
archeologisch ensemble Vynckier.

3.3.6.3 Elementen van de bestaande landschappelijke structuur
kaart 54 bestaande landschappelijke structuur

In Gent zijn drie landschapstypes te onderscheiden: het grootschalig industrieel landschap, de gesloten
stadslandschappen en de open en halfopen landschappen. Binnen landschapstypes vindt men nog specifieke
gehelen zoals de perifere dorpen, het serregebied en het vaart- en havenlandschap. Andere structuurbepalende
elementen in de landschappelijke structuur zijn de markante terreinovergangen en de bakens. Ook opvallende
stadsgezichten bepalen de waarneming van dit landschap.

Het grootschalige industriële landschap
Het maritiem-industrieel landschap wordt gekenmerkt door grootschalige gebouwen, percelen en infrastructuren.
Geleidelijk loopt het stadslandschap ter hoogte van de Dampoort en Nieuwe Vaart over in dit havenlandschap.
Langs het Zeekanaal loopt dat landschap voorbij Zelzate door tot in het Nederlandse Terneuzen. Het kanaal en de
omliggende dokken, bedrijven en autowegen snijden het traditionele landschap van straatdorpen en de Kalevallei
middendoor. De brede noord-zuidgerichte Kanaalzone heeft het historisch aaneengesloten straatdorpenlandschap
Waarschoot-Lokeren van elkaar gescheiden, zodat beide kanten een verschillende ontwikkeling kennen.
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Het Zeekanaal zelf is ondanks zijn enorme schaal minder zichtbaar in het landschap. Het zijn veeleer de grote
gebouwen, fabrieksschouwen, buizenstelsels, kranen en aangemeerde zeeschepen die het beeld van de haven
bepalen. De schaal van de industriële gebouwen en installaties is erg verschillend van die van de nabijgelegen
dorpen. Vele bedrijfsgebouwen hebben een grauw en banaal uitzicht, omdat ondernemingen en nutsbedrijven
weinig aandacht aan dat uitzicht besteden. Toch hebben een aantal gebouwen een karaktervol uiterlijk
meegekregen. We denken bijvoorbeeld aan de hoge silo-rij van Ghent Grain Terminal, de oude, geklasseerde SPE-
centrale, de nieuwe SPE-centrale met zijn felgekleurde buizen en de koeltoren van Electrabel.

Het gemengde grootschalige industrieel landschap rond het kruispunt van de autosnelweg wordt tevens gekenmerkt
door grootschalige gebouwen, percelen en infrastructuren. Het is een overheersend industrieel landschap waar,
naast de Schelde en Ringvaart echter in de eerste plaats ook de autosnelwegen intern een structuurbepalende
factor zijn. Vooral in het noordelijk deel van dit gebied bepalen de schoorstenen en productieconstructies het beeld
in de naastgelegen gebieden. In het zuiden zijn de grootschalige percelering en de vrij moderne lagere bebouwing
beeldbepalend.

Het geïsoleerde industrieel landschap in Baarle is in de eerste plaats herkenbaar door zijn ligging binnen een gebied
met hoofdzakelijk een open en halfopen landschap. De percelering en de gebouwen zijn er iets minder grootschalig.
Het gebied bestaat uit een modern-representatief deel en een ouder gemengd deel.

Het stadslandschap
Gent is eigenlijk een samenklontering van zeer verschillende stedelijke onderdelen. De meeste zijn spontaan
gegroeid, maar sommige onderdelen zijn vooraf als stedenbouwkundig geheel ontworpen, zoals de Rabotwijk, de
omgeving van de Rooigemlaan, de kern van Ledeberg, de omgeving van het Citadelpark, de industriekathedralen
aan de Wiedauwkaai en de sociale woonwijk Nieuw Gent. Enkele ontworpen stadsdelen, zoals het
Miljoenenkwartier en de Watersportbaan, zijn zelfs tot op het architecturale niveau goed doordacht en zeer
hoogstaand.

Gent is een stad van torens. Een aantal bakens domineren het stadsbeeld. We denken daarbij in eerste instantie
aan de bekende drie torens van Gent, maar ook aan de boekentoren, de toren van de Sint-Pietersabdij, de
Ledegancktoren, de hoogbouw aan de Watersportbaan en de Groene Vallei, de SPE-schoorsteen, het UCO-Belle
Vue-gebouw, de Gentbrugse watertoren en het UZ-complex. Sommige blikvangers daarentegen, zoals de
hoogbouw aan het Rabot, de woontoren aan de Krommewal en het Belgacomgebouw, verstoren het
stadslandschap. Ze zijn veel te dicht of midden in de stad ingeplant, waar ze een schaalbreuk in de
bebouwingshoogte en een breuk tussen twee stadsdelen veroorzaken.

Op een aantal assen heb je een mooi uitzicht op het stadslandschap met torens: langs waterwegen (Coupure-
Brugse Vaart, Voorhaven), op oude spoorwegassen (Land Van Waaslaan-Braeckmanlaan), in lange straten
(Weverboslaan-Gezellelaan) of van op de autosnelwegen.

Binnen het geheel van dit stadslandschap en de vele modale buurten die erin voorkomen, bepalen zowel de
stedenbouwkundige gehelen als het architecturale gegeven het landschap.

De stedenbouwkundige gehelen vormen een specifieke eigen landschappelijke ruimte binnen het gesloten stedelijk
weefsel. Deze ruimten zijn vooral herkenbaar langs wegen, waterlopen en spoorwegen. Voorbeelden zijn de Nieuwe
Vaart, Schelde en Visserij, Leie, Handelsdok en Draaidok, het spoor en de sporencomplexen, Westerringspoor,
B401 en Rooigemlaan. Soms wordt dit versterkt door aanwezigheid van opgaand groen zoals langs Begijnhoflaan-
Blaisantvest en Coupure en Brugse Vaart.

Er zijn ook de centrale pleinen met straalsgewijze wegenaanleg zoals het Van Duyseplein en Botermarkt, het Muink-
park of zelfs het Zuidpark binnen het Zolikofer-De Vigneplan. Soms hangen stratentracés samen met een typische
bouwblokstructuur zoals de verschillende beluikstructuren (Rabot, Heernis, Macharius,…).

Architecturale ensembles zijn bijvoorbeeld de omgeving van de Coupure met Ekkergem, de Kliniekenbuurt,
Hoogstraat en de omgeving van de Kalvermarkt.

Landschappelijk structuurbepalende ruimten voor het gesloten urbaan landschap in Gent zijn de architecturale én
stedenbouwkundige gehelen van het eiland Malem, de kop van de Watersportbaan, Bijloke en omgeving, het
Citadelpark, het Miljoenenkwartier, het Sterrecomplex, Sint-Pietersplein en omgeving, Patershol, Elisabeth-
Begijnhof, Dr. Guislain, gebied Graslei-Botermarkt, Vynckier-Voorhaven, Groot Begijnhof, Santo Campo, Klein
Begijnhof en Scheldeoord. Ook Vroonstalledries kan men aldus catalogeren.
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Door de sterke aanwezigheid van het water en de sterk gerichte vergezichten wordt langs een aantal kanalen een
eigen landschap gevormd. Op verschillende plaatsen vormt dit element een breuk in het landschap, zoals bij
Ringvaart en Brugsevaart. Langs Ringvaart, en voornamelijk in het westen wordt het landschap verder gekenmerkt
door de aanwezigheid van groene buffers. Binnen het gesloten stadslandschap is de openheid typerend. De vaarten
gaan met hun eigen ruimte het landschap in verschillende stadsdelen opsplitsen zodat bijvoorbeeld een
onderscheid wordt gemaakt tussen Rabot, Bloemekenswijk en Brugse Poort. Langs de Coupure is de bebouwing
en de groene laan typerend. In het havengebied is het vaart- en havenlandschap juist een versterkend element van
de identiteit van het omringende maritiem-industrieel landschap.

Bakens zijn visuele blikvangers en fungeren dikwijls als oriënteringspunten in het landschap. Het zijn
landschapselementen die de leesbaarheid verhogen en de ruimte structureren. Het zijn zowel puntelementen
(torens en solitaire bomen) als lijnelementen (waterlopen en infrastructuren) en massa’s (bossen, ‘bergen’).

Het bekendste type van dergelijke bakens zijn torens. Het verticale uitpriemen van een aantal gebouwen verhoogt
in een aantal gevallen de leesbaarheid van Gent. In het gesloten urbane en suburbane weefsel vindt men de drie
historische torens en de boekentoren, de toren van de Sint-Pietersabdij, de Ledegancktoren, de hoogbouw aan de
Watersportbaan, de Groene Vallei en het Rabot, de SPE-schoorsteen, het UCO-Belle Vuegebouw, de Gentbrugse
watertoren. De aanwezigheid van blikvangers kan in bepaalde gevallen een slechte connotatie geven aan een
gebied. Dit gebeurt onder meer indien een blikvanger niet in verhouding staat tot de betekenis van een gebied zoals
dit het geval is bij de Rabottorens. Ook het Belgacomgebouw staat niet in verhouding tot het omliggende gebied in
de nabijheid van de binnenstad. De woontoren aan de Krommewal staat tussen gesloten bebouwing, maar is sterk
zichtbaar vanuit de binnenstad. De leesbaarheid gecreëerd door de historische torens van de stad en de
doorzichten erop worden verlaagd.

Voor het maritiem-industrieel landschap fungeren de verschillende elektriciteitscentrales van SPE en Electrabel als
bakens, samen met de koeltoren, de graansilo’s van Ghent Grain Terminal en Euro Silo, de staalovens van Sidmar
en de her en der verspreide schoorsteenpijpen van industriële bedrijven.

Opvallende stadsgezichten worden gevormd door de combinatie van een al dan niet sterk gericht gezichtsveld en
één of meerdere bakens of markante terreinovergangen. Sterke lijnelementen met open ruimte kunnen hierbij een
belangrijke rol vervullen. Een aantal zichtassen van stedelijk niveau zijn Ringvaart en Watersportbaan,
Oudenaardse- en Brusselsesteenweg, Voorhaven, B401 en Land Van Waaslaan - Braeckmanlaan.

Zichtpunten van stedelijk niveau op en binnen de stad zijn bijvoorbeeld aanwezig op het perron van het
Dampoortstation en langs het spoor naar het noorden, langs de E40 en E17, op de brug over de ringvaart in
Drongen en over de Schelde op de grens met Merelbeke.

Enkele scherpe stedelijke randen zijn visueel beter herkenbaar door het contrast tussen een open onbebouwd
landschap en het gesloten bebouwde landschap van de stad. Scherpe randen zijn nog aanwezig in het westen van
het stadslandschap aan de grens met de open Leievallei (wand van hoogbouw aan Groene Vallei en
Watersportbaan) en in het zuiden op de grens van de zone met relicten van de kasteelparken van het Zandig
Schelde-Leie interfluvium.

Het open landschap
De bewaarde landschappen zijn typologisch te onderscheiden in de open kouters (14%), de nog bewaarde open
donken, de bulken (goed bewaard 10%, minder goed bewaard 22% en slecht bewaard maar open 24%), en de
bossen.

Het stadsrandgebied is (in een gordel) bezaaid met kasteelparken (waarvan er een aantal teruggaan op oud
middeleeuwse sites met walgracht). Ze zijn voornamelijk gelegen in drie zones: Mariakerke-Drongen (13 parken
bewaard waarvan 5 in de open ruimte), Zwijnaarde-Afsnee (17 parken waarvan 7 in de open ruimte te Drongen) en
Gentbrugge (10 waarvan 1 in de open ruimte). Het meest typische is de kasteelparkenzone van Zwijnaarde dat voor
de helft bewaard is in het open landschap en als landschap beschermd is. Van de twee andere zones zijn nogal wat
parken verkaveld of is een deel van het park of de vijver verdwenen.
Daarnaast zijn er nog enkele sites (in oorsprong geïsoleerde landelijke bewoningsvorm) met of zonder bewaarde
walgracht (van de 17 zijn er 5 hun walgracht reeds verloren). Het laatste jaar zijn er 3 van die sites verloren gegaan
(2 door de Kluizendokken en 1 door een verkaveling te Sint-Kruis-Winkel).



Andere belangrijke cultuurhistorische bakens in het landschap zijn:
• waterlopen met een historisch karakter. Het gaat om de oude Leie te Drongen, de Lieve te Wondelgem, een

Scheldemeander te Gentbrugge en de Moervaart-Hoofdgeleed te Mendonk.
• oude spoorwegtracés die nog zichtbaar zijn in het landschap met name het Westerringspoor en het

spoorwegtracé van Zwijnaarde naar het Zuid toe.
• historische dreven (kasteelparkensite van Zwijnaarde) en opgaande bomenrijen langs beken of lokale wegen

(vooral kenmerkend voor het havengebied van Gent).

De traditionele landschappen zijn, naast de belangrijke antropogene en biologische invloed, nog sterk bepaald
vanuit de fysische ondergrond. Zeker rond Gent doorkruisen recente ruimtelijke ontwikkelingen deze traditionele
landschappen. Vaak hebben deze ontwikkelingen een grootschalig karakter en vormen opmerkelijke eenheden en
zelfs nieuwe landschappen, zoals het eerder besproken industrielandschap van de haven, maar ook het
serrelandschap rond Lochristi. In de landschappelijke structuur van de open ruimte van Gent kan men een vijftal
traditionele landschappen onderscheiden buiten de valleigebieden.

De weinig uitgesproken Moervaartdepressie met zijn populierenrijen en zijn bebouwde donken is morfogenetisch
met de dekzandrug verbonden. De identiteit van deze vlakke, natte depressie wordt in principe bepaald door de
weinige bebouwing, de talrijke (populieren)bossen en de weidse vergezichten. Het vrij open landschap van
Oostdonk is een zandige opduiking in deze depressie met de centrale baan met bomenrij als visuele blikvanger.

De vrij vlakke straatdorpengebieden van Lokeren en Waarschoot zijn landbouwgebieden met een dicht verstedelijkt
weefsel. Enkele smalle en verre doorkijken zijn aanwezig. De lintbebouwing, agro-industrie en – vooral ten oosten
van Gent – de serreteelt begrenzen de open ruimte. Het oorspronkelijk gebied van straatdorpen (Sint-Kruis-Winkel,
Desteldonk) is thans sterk verbonden door lintbebouwing. Op de grens met Destelbergen zijn er de kasteelparken.
Ten westen van de kanaalzone is Doornzeledries één van de mooiste en best bewaarde driesen, verbonden met
het kasteel van Doornzele en in de buurt van het gebied Pachtgoederen met talrijke landschappelijke relicten.

Het interfluvium Leie-Oude Kale maakt deel uit van het plateau van Tielt. Binnen dit kouter-bulkengebied met sterk
verspreide bebouwing zijn nog talrijke relicten van het traditionele landschap aanwezig. Het bulken-kouterlandschap
van Drongen is het best bewaard met nog gesloten bulken maar voornamelijk de kouters zijn aangesneden voor
bebouwing. In de omgeving van Gent zijn nog kleinere straatvormige gehuchten aanwezig. Ten westen van
Elzendries zijn talrijke perceelsbegroeiingen bewaard. De percelering is nog sterk herkenbaar in Noordhout. Andere
belangrijke relicten zijn de kouter Vosselare, het meersgebied rond de Platte Gracht, de kouterontginning Slindonk
(nog weinig herkenbaar door verkavelingen) en de vallei van de Merebeek. De Vinderhoutse bossen zijn gelegen in
een beekdepressie die aansluit op de Merebeek. Het gebied van Overpoeke vormt een kalerandkouter, een grote
aaneengesloten zone met grachten doorsneden. Tenslotte zijn er de verschillende kasteeldomeinen in het gebied.
Samen vormt dit gebied van Vinderhoutse bossen - Merebeek - Overpoeke een belangrijke relictzone.

Het vlakke zandig Schelde-Leie-interfluvium ligt binnen een sterk verstedelijkt weefsel van bebouwing en
infrastructuur. De zone met relicten van de kasteelparken (de kasteelparkensite van Zwijnaarde met zijn parken en
zijn rechthoekig ontginningspatroon) maken deel uit van dit dekzandgebied. Het sluit aan bij het ‘Scheldeveld’, een
vroeg-middeleeuws bos. Het is een uitzonderlijk gaaf en open landschap met een sterke visuele relatie tussen de
verschillende sites met kasteeldreven. De dreven en het tracé van de oude spoorweg zijn belangrijke relicten. Ook
de zone Drie Koningen behoort tot dit gebied met een kenmerkende strookvormige percelering rond de
Nazarethbeek, overwegend weiland en kleine percelen bos. In De Pinte is Scheldevelde 7 dreven een ankerplaats,
zowel omwille van de zevenstralige dreven, als om haar educatieve waarde als bos en haar lokatie tussen het
afwateringsgebied naar de Leie ten noorden en naar de Schelde ten zuiden.

De dekzandrug
De weinig uitgesproken grote dekzandrug Maldegem-Stekene is een vijfde traditioneel landschap. Het wordt in het
midden doorsneden door de Gentse haven. Dit in se gesloten landschap bevat compartimenten met
(naald)boscomplexen en open landbouwgebied. De kleine landschapselementen bestaan uit weinig gestructureerde
verbindingselementen tussen de bossen. Ramonshoek-Kloosterbos vormt hier een duidelijke overgang tussen het
krekengebied Overslag ten noorden en de Moervaartdepressie ten zuiden. Op grondgebied Gent vormt Kloosterbos
een ankerplaats.

De valleilandschappen
Tussen deze vijf traditionele landschappen kunnen landschappen worden onderscheiden die sterk door een
waterloop zijn beïnvloed.

85 - BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR



86

De Vallei van de Oude Kale getuigt van de wisselende insnijdings- en afzettingsperiodes uit de opeenvolgende
ijstijden. De Oude Kale vormt de centrale as van organisch aaneensluitende nederzettingssites en kouters. Meersen
zijn aanwezig op de noord- en westoever. Oorspronkelijk stonden ze onder invloed van winterse overstromingen en
waren de meersen in verbinding met de Drongense, de Wondelgemse en de Scheldemeersen. De strookvormige
percelering van dit kleinschalige landschap is nog gaaf en herkenbaar.

De Leievallei wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van gave meanders, donken (Valkenhuis) en oeverwallen. In
het gebied zijn sterk gerichte vergezichten. De afgesneden meanders met lineair groen zijn sterk structurerend. De
bebouwing komt vooral langs de randen voor en is sterk ruimtebegrenzend. In de meersen op de natte gronden is
er hoofdzakelijk grasland, de percelering is repelvormig in de natte delen met een overwegend open landschap.
Bourgoyen-Ossemeersen vormt hier een ankerplaats.

In de Scheldevallei stroomopwaarts Gent is de rivier in belangrijke mate gekanaliseerd. Het reliëf aan de oostelijke
valleirand is sterk uitgesproken. Het zicht is sterk gericht met wisselende kijkdiepte. De afgesneden meanders met
lineair groen zijn sterk structurerend. Een mooi relict is de omgeving van het kasteel van Zwijnaarde.
Stroomafwaarts de tijarm wordt het landschap gekenmerkt door de industriële aanwezigheid.

De Scheldevallei stroomafwaarts Gent is een vallei met een bedijkte rivier, afgesneden meanders, donken
(Koningsdonk) en rivierduinen. De vallei ligt voor een beperkt deel op Gents grondgebied. Het gebied van de
Gentbrugsemeersen is de landschappelijk best zichtbare restant. Tussen Gent en Sint-Amands volgt de zuidelijke
dalflank nagenoeg de rand van de Vlaamse Vallei en is ze meer uitgesproken in reliëf.

Het serregebied
Binnen het oostelijke straatdorpenlandschap is de aanwezigheid van serres opvallend. Tussen Oostakker en
Lochristi wordt een nieuw landschap gevormd met een structuurbepalende aanwezigheid van serres. Het landschap
is er door deze vorm van bebouwing sterk gesloten.

Perifere dorpen
In de open en halfopen landschappen zijn kleinere en grotere bebouwde gehelen te onderscheiden. Naast de
verschillende gehuchten en kleinere straatdorpen zijn er in het zuiden de grotere perifere dorpen met sterke
kenmerken van verstedelijking. Een aantal hebben een eigen specifieke kern. Voorbeeld is het dorpscentrum van
Drongen dat een architecturaal én stedenbouwkundig geheel vormt. Andere perifere dorpen zijn Heusden en
Destelbergen. Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem zijn door de aanwezigheid van recentere vormen van bebouwing
van het grootschalige industrieel landschapstype sterker verbonden met het urbane landschap. Zij hebben echter
nog een waardevolle dorpskern.

Van oorspronkelijke landelijke bebouwing zijn er enkele markante straatdorpen en driesrelicten te vermelden. Het
best bewaarde driesgehucht is Slindonk, waarvan de dries geprivatiseerd werd maar open bleef en tot recentelijk
voornamelijk in gebruik was als hoogstamboomgaard. In het stedelijk gebied zijn nog de dries van Wondelgem en
de Noendries (kerkhof Heuvelpoort te Zwijnaarde) open gebleven. Daarnaast zijn in het open gebied nog 11
straatdorpen te herkennen waarvan 4 in Drongen en 6 in het landschap langs het kanaal Gent-Terneuzen.

Lijnelementen 
De waterlopen met hun begeleidende oeverbegroeiing zijn lijnelementen in het landschap. Leie, Schelde, Kale,
Lieve en de Moervaart-Hoofdgeleed te Mendonk fungeren als baken. Het structurerend karakter van de waterlopen
voor het landschap in Gent varieert naargelang zij al dan niet binnen het gesloten urbaan/suburbaan stads-
landschap aanwezig zijn. Binnen het stadslandschap vormen zij, zover ze niet zijn ingekapseld, smalle stroken open
ruimten in het gesloten stadsweefsel. In de open en halfopen landschappen vormen zij het oriëntatiepunt in
valleigebieden waarvan zij de leesbaarheid als specifiek landschap bepalen.

Andere typische lijnelementen zijn de spoorinfrastructuren, autosnelwegen en hoogspanningsleidingen. In Gent
heeft men voorbeelden van een aantal oude spoorwegtracés die nog zichtbaar zijn in het landschap, met name het
Westerringspoor en het spoorwegtracé van Zwijnaarde naar het Zuid. De bermen in Sint-Amandsberg vormen een
barrière in het landschap. In Gentbrugge bepaalt de viaduct het landschap. Typerend is bijvoorbeeld ook de sterke
aanwezigheid van hoogspanningsleidingen in het havengebied rond de elektriciteitscentrale van Langerbrugge.

Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook biotische lijnelementen zoals de verschillende kasteeldreven en opgaande
bomenrijen die als baken fungeren.
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Reliëf en terreinovergangen
Specifieke reliëfelementen (een gipsberg, een skiheuvel) fungeren – net als een beperkt aantal biotische elementen
zoals bossen - als baken in de landschappelijke structuur van Gent. Voorbeelden van biotische elementen zijn het
Kloosterbos en de Vinderhoutse bossen.

De eigenheid van verschillende kasteelparken rond Gent en van een ankerplaats als Doornzeledries zorgt ervoor
dat zij op Gents niveau als baken in het landschap fungeren.

Markante terreinovergangen vormen een overgang tussen twee landschappen met een duidelijk verschillende
landschappelijke structuur. Dikwijls gaat dit gepaard met een verschil in bodemgebruik of percelering. Een
onderscheid wordt gemaakt tussen markante terreinovergangen binnen één zelfde landschapstype en deze tussen
de verschillende landschapstypes.

De markante terreinovergangen binnen één landschapstype zijn voornamelijk bepaald vanuit het fysische systeem.
Ze vormen voornamelijk een overgang van het ene landschap naar het andere. Voorbeelden zijn de overgang van
de drogere dekzandrug enerzijds naar de vochtigere Moervaartdepressie en het straatdorpenlandschap en
anderzijds naar het Meetjesland en de krekengebieden. Een ander voorbeeld is de reliëfcomponent gevormd door
de zuidelijke en oostelijke dalflank van de Schelde. Ook de helling van de getuigeheuvel Sint-Pietersberg is markant.
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3.4 Synthese van de bestaande ruimtelijke structuur
kaart 55 synthese van de bestaande ruimtelijke structuur

Uit de analyse van de bestaande ruimtelijke structuur van Gent en haar omgeving komt het beeld naar voor van een
stedelijke kern, de Kuip, ontstaan aan de samenvloeiing van rivieren, maar sterk uitgebreid langs de radiale
steenwegen. De haven in het noorden, de herkenbare maar ingekrompen valleigebieden in het oosten en het
westen en de nieuwe ontwikkelingen langs de autosnelwegen in het zuiden bepalen mee de ruimtelijke structuur.

Volgende elementen zijn structuurbepalend voor Gent:
• De binnenstad is als historisch cultureel handels- en dienstencentrum niet alleen regionaal, maar ook

internationaal beeldbepalend voor Gent. De woonfunctie staat er onder druk. Sinds de 19de eeuw is de
stedelijke ruimte rond de Kuip gegroeid.

• De stedelijke ruimte wordt in de nabijheid van de Kuip sterk versneden door R40 en kanalen. De stadsgordel
heeft een sterk gesloten bebouwing met lokale handel langs steenwegen en grotere panden van oudere
bedrijven verspreid in het weefsel. De stadsrand heeft over ruimere gebieden een monofunctioneler karakter en
kent een minder dense bebouwing. De stationsomgevingen, en met name Gent-Sint-Pieters, zijn
multifunctioneler.

• De grote havengebonden bedrijven bepalen de landschappelijke structuur in het noorden van de stad. Zij
worden aangevuld door andere bedrijven langs R4 en recentere invullingen in oudere havengebonden
gebieden binnen de stedelijke ruimte. Het gebied is als haven niet alleen een poort voor Vlaanderen, het is
tevens een belangrijke economische productieruimte. Kanaal Gent-Terneuzen en R4 hebben een
structurerende werking voor het gebied dat echter niet volledig door bedrijvigheid wordt ingenomen.

• De internationale wegverbindingen E40 en aansluitend E17/B401 en R4 zijn structuurbepalend voor de grote
fragmenten van nieuwe stedelijke ontwikkelingen in het zuiden van de stad. Elementen zijn onder meer de
evenementensite Flanders-Expo, het universitair ziekenhuis, het wetenschapspark Ardoyen en de
kantoorgebouwen in Merelbeke. De omgeving van het kruispunt van deze verbindingen is sterk gericht op
gespecialiseerde productie, maar ook logistieke en andere diensten. Baarle kent een meer gemengd, doch
sterk autogericht karakter. Door de nieuwe ontwikkelingen krijgen de kernen Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde
en Merelbeke aansluiting bij het stedelijk weefsel.

• De radiale lokale steenwegen zijn, behalve invalswegen naar het centrum, tevens de economische aders voor
de omliggende woonomgevingen. Aan drie ervan zijn concentraties van grootwinkels gekoppeld. Zij zorgen niet
alleen voor een sterk verstoorde verkeersfunctie, maar vormen tevens een lint waardoor Lochristi, Melle en Sint-
Martens-Latem met het stedelijk weefsel worden verbonden.

• De valleien zijn zowel in de ruimtelijk-natuurlijke, de recreatieve als de landschappelijke structuur bepalende
elementen. De Kalevallei met de Vinderhoutsebossen en de Moervaart zijn in belangrijke mate te situeren
binnen een ruimer open ruimte gebied. Leie- en Scheldevallei zijn daarentegen sterk versneden door
bebouwing, infrastructuren en intensieve recreatie. Ze liggen voor een belangrijk deel ingesloten tussen
bebouwde gebieden. Drongen en Heusden worden door de valleien van de stedelijke ruimte afgescheiden. In
het westen geeft de confrontatie tussen stedelijke ruimte en vallei een scherpe stedelijke rand.

• De uitbreidingen rond de kernen van de perifere dorpen hebben een sterk gelijkend karakter met deze
stadsrand. Verkavelingen in Oostakker doen deze kern bij de stadsrand aansluiten.

• In het noorden karakteriseren de linten als straatdorpen het landschap. In het westen zorgen de sterke
uitbreidingen van deze straatdorpen voor versnijding en versnippering van de ruimtelijke structuur. Zowel het
westen (Drongen) als de Moervaartdepressie wordt gekenmerkt door landbouwactiviteiten.

• De grote dekzandrug Stekene-Maldegem in het noorden en de grotere boscomplexen liggen deels binnen de
gemeentelijke grenzen. Het gesloten landschappelijk karakter van deze rug wordt versterkt door de aanwezige
boscomplexen.

• Ten noorden en ten oosten van Oostakker zijn serres structuurbepalend. Op andere plaatsen zorgen zij voor
versnippering van de open ruimte.

• De kasteelparken en aansluitende boscomplexen karakteriseren samen met de landbouwactiviteiten de
landschappelijke structuur van de zuidelijke kastelensite.



3.5 Deelgebieden in de bestaande ruimtelijke structuur
kaart 56 deelgebieden in de bestaande ruimtelijke structuur

Vanuit de analyse van de verschillende deelstructuren en de uiteindelijke synthese van de bestaande ruimtelijke
structuur kunnen verschillende deelgebieden worden onderscheiden. Deelgebieden zijn complexe ruimten (ook wel
ruimtesystemen genoemd) waarvan de ruimtelijke structuur wordt bepaald door specifieke interactie van elementen
van de vijf besproken deelstructuren. Elk deelgebied heeft typische kenmerken, kwaliteiten en knelpunten. Ze
vervullen een bepaalde rol in het gebied en hebben een eigen ontwikkelingsperspectief, mogelijk ook een eigen
gebiedsgericht beleid.

Gent komt uit de analyse naar voor als een sterk gefragmenteerde stad. Dit blijkt ook uit het aantal deelgebieden
die te onderscheiden zijn 98. Hoewel zij soms gelijkaardig, of beter te vergelijken zijn naar problemen (bijvoorbeeld
de drie zogenaamde gordelwijken), kennen ze toch zelf een aantal bijzonderheden.

Volgende deelgebieden werden geselecteerd:
• de binnenstad;
• de noordelijke fragmenten van de gordel met Brugse Poort, Rabot, Bloemekenswijk en Briel;
• de oostelijke fragmenten van de gordel, Sint-Macharius - Heirnis - Visserij - Keizerspoort en oud Sint-

Amandsberg;
• de zuidoostelijke fragmenten van de gordel, Sas&Bassijnwijk-Ledeberg en Gentbrugge-Centrum;
• de oude haven, Muide-Meulestede en Sluizeke-Ham-Voormuide;
• het woongebied rondom het Sint-Pietersstation;
• Oostakker en zijn activiteitenzones;
• de residentiële stadsrand Mariakerke-Wondelgem;
• de versneden stadsrand Sint-Amandsberg;
• de gemengde stadsrand Ledeberg-Gentbrugge en Gentbrugsemeersen;
• de grootschalige activiteiten (UZ, productie, technologie,…);
• Zwijnaarde, de kasteelparken en de Scheldevallei;
• Sint-Denijs-Westrem en Kortrijksesteenweg;
• R4 en Ringvaart-noordervak;
• de haven;
• Drongen en de valleien van Leie en Kale;
• de Moervaartdepressie en de dekzandrug.

3.5.1 De binnenstad

De binnenstad wordt als cultuurhistorisch centrum gekenmerkt door de verweving van verschillende
activiteitenassen en -concentraties. Er zijn:
• de hoofdwinkelas rond Nederkouter - Veldstraat - Lange Munt - Groot Kanonplein en de verschillende zijassen;
• de verschillende representatieve diensten tussen het administratief centrum en stadhuis met als centrale as de

bochtige Cataloniëstraat-Limburgstraat-Vlaanderenstraat met de aanliggende pleinen;
• de universitaire en andere onderwijsinstellingen ten noorden van de Ketelvest met de omliggende functies

gaande van studentenhuisvesting tot cultuur en horeca langs Walpoortstraat en Sint-Pietersnieuwstraat en de
zijtak Lammerstraat, landschappelijk geaccentueerd door de belangrijke reliëfcomponent;

• de toeristische concentratie rond Sint-Veerleplein - Graslei - Korenmarkt - Cataloniëstraat;
de uitgangsbuurten Klein Turkije, Vrijdagsmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt - Sint-Jacobsnieuwstraat tot Oude
Beestenmarkt, tussen Vlaanderenstraat en Brabantdam;

• de restaurants en cafés van het Patershol - Oudburg - Sleepstraat met aftakking richting Vrijdagsmarkt;
• de bankenconcentratie rond de Kouter.

Structuurbepalend zijn verder Lieve en Leie en hun samenvloeiing, de Botermarkt-Boterstraat met het uitgesproken
reliëf en de verschillende pleinen (onder meer Vrijdagsmarkt, Korenmarkt en Sint-Jacobs) naast een aantal torens
(de drie historische torens, de Belgacomtoren) en specifieke gebouwen (Postgebouw, Vooruit, Sint-Michielsbrug,
Gravensteen).

Een belangrijk aandeel van de historische gebouwen en grotere pleinen bevinden zich in deze binnenstad. Door de
verschillende functies wordt de woonfunctie in belangrijke mate weggedrukt. Enkel aan de rand is de woondichtheid
vrij hoog. De aanwezige woningen bestaan voornamelijk uit appartementen.
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3.5.2 De gordel: Brugse Poort, Rabot, Bloemekenswijk en Briel 

Brugse Poort (bestaande uit twee delen), Bloemekenswijk (in Wondelgem), Rabot en Briel behoren tot de gordel
van Gent. Het gebied is sterk gefragmenteerd door de aanwezigheid van infrastructuren (zowel kanalen en rivieren
als spoor en lokale wegverbindingen) en grotere, gesloten complexen (gevangenis, klinieken, fabrieken,…).

Het gebied wordt gekenmerkt door een hoge woondichtheid. De woningen bestaan voornamelijk uit (op de hoogbouw
in Rabot na) eengezinswoningen. Oude beluiken en citees met een typische semi-private buitenruimte zijn nog in
belangrijke mate aanwezig. Rabot en Brugse Poort kennen een hoog aantal kleine bouwblokken. De lage woon-
kwaliteiten in het gebied en de beperkte aanwezigheid van groen zijn kenmerkend. In de Bloemekenswijk is de situatie
iets beter. Handel is geconcentreerd langs steenwegen. Rond Briel ontstaat een belangrijke vernieuwing van het
woonaanbod. Dit neemt niet weg dat ook hier nog een aantal kleinere bouwblokken aanwezig zijn. Met uitzondering
van het gebied langs de Groendreef is het gebied op het vlak van sociale woningen nagenoeg verzadigd.

Binnen dit deelgebied zijn de grotere gesloten functies dikwijls (her)ingevuld door stedelijke diensten (KaHoG,
Westerbegraafplaats, Dr. Guislain, Rijkswacht, Klinieken, Ivago) of nieuwe functies (torens Rabot en sociale
woningen langs Opgeëistenlaan). Naast de versnijding door de waterwegen (Verbindingsvaart, Kanaal Gent-
Oostende en Leie) en de markante grens gevormd door de oude spoorwegbedding, vormt ook de opgesplitste
ringweg een belangrijke barrière. Enerzijds heeft men de eigenlijke R40, anderzijds is er de as Begijnhoflaan-
Opgeëistenlaan-Blaisantvest. Een sterke isolatie - met uitzondering van de Briel - is het gevolg.

Structuurbepalende elementen voor het gebied zijn:
• de handelconcentraties rond de ‘steenwegen’ Brugsesteenweg-Bevrijdingslaan-Phoenixstraat-Noordstraat,

Wondelgemstraat - Van Ryhovelaan en op een aantal knooppunten zoals Drongensesteenweg - Rooigemlaan
en Nieuwe Wandeling - Einde Were;

• de ‘samenvloeiing’ van de verschillende kanalen en rivieren als landschappelijke bakens, de kanalen als vaart-
landschap met uitgesproken zichten;

• de knooppunten van het openbaar vervoer Duizend Vuren, Rabot en Van Beverenplein;
• de hoogbouw van Rabot en Nieuwe Wandeling;
• de overwegende aanwezigheid van kleinschalige laagbouw van arbeiderswoningen;
• de beluiken;
• de grotere perceelsblokken van (voormalige) fabrieken, instituten en diensten;
• de groenelementen op de braakliggende terreinen Groene Vallei en Rabotstation, het recreatief gebied ten

westen van de parkings van de klinieken, het voetbalplein aan de Kriekelaarstraat, de westerbegraafplaats en
van daaruit naar het westen het westerringspoor en aanpalende volkstuintjes.

De kleinste bouwblokken met de laagste groendensiteiten van het deelgebied zijn terug te vinden binnen R40, met
name in de Brugse Poort en Rabot.

3.5.3 De gordel: Oud Sint-Amandsberg, Visserij en Keizerspoort

Ook dit gebied behoort tot de sterk gefragmenteerde gordel. Sint-Amandsberg, Sint-Macharius/Heirnis, Visserij en
Keizerspoort vormen hier de grotere aaneengesloten gebieden. Het gebied wordt versneden door het spoor en de
spoorwegberm, R40, Land Van Waaslaan, Zuidparklaan, Leie, Schelde en Visserij. De grotere gesloten elementen
worden, behalve door het Dampoortstation en de verschillende bedrijven langs de Schelde, gevormd door culturele
elementen zoals het Museum voor stenen voorwerpen en de twee begijnhoven.

Ook hier vormt het woonweefsel een belangrijk element. Het gebied binnen R40 (de wijken St-Macharius en Heirnis)
heeft reeds een belangrijke vernieuwing van het woonweefsel gekend. In Sint-Amandsberg komt zij sluipenderwijs
op gang. De buurt Keizerspoort heeft reeds aan het begin van de vorige eeuw een belangrijke herstructurering
gekend. Dit neemt niet weg dat nog een aantal verpauperde beluiken aanwezig zijn (o.a. rond Visserij). De woningen
zijn in het deelgebied gemiddeld groter dan Brugse Poort. De kleinste bouwblokken bevinden zich in de buurten
Heirnis en Sint-Amandsberg. Samen met de omgeving van het Heilig Hartplein en de omgeving van Achterstraat
zijn hier de bouwblokken met de laagste groendensiteit in het deelgebied.

Andere structuurbepalende elementen zijn:
• Dampoort, een knooppunt voor zowel fietsverkeer, trein- en busvervoer, als autoverkeer;
• de groene en recreatieve elementen van de oostelijke spoorwegberm (met onder meer de volkstuintjes) en van

Sint-Baafskouter;
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• de handelconcentraties rond Dendermondse- en Antwerpsesteenweg en rond het Antwerpenplein;
• de specifieke vaartlandschappen van de verschillende dokken en kanalen (Visserij, Schelde, Leie, Achterdok-

Handelsdok);
• de overwegende aanwezigheid van kleinschalige laagbouw van arbeiderswoningen;
• de beluiken;

de grotere perceelsblokken van (voormalige) fabrieken (met een aantal nieuwe wooncomplexen, zoals Sint-
Macharius) en begijnhoven;

• de sterke stedelijke wand langs de Kasteellaan en het zicht van op Dampoortstation en Oktrooiplein.

3.5.4 De gordel: Sas&Bassijnwijk, Ledeberg en Gentbrugge-centrum

Ledeberg- en Gentbrugge-centrum behoren als derde gebied tot de 19de eeuwse gordel. Meer nog dan de eerder
besproken delen van de gordel is het gebied afgesneden van de binnenstad door R40 en Schelde. De grotere
samenhangende gebieden zijn Gentbrugge-centrum en Trekweg, Vanhouttebuurt en -straat, Ledeberg-Centrum -
De Naeyerdreef en Moscou - Eindeke. Versnijdende elementen zijn de infrastructuren zoals het spoor en haar
bermen, E17 en B401 met hun viaduct en Brusselsesteenweg, maar ook de Schelde. Grotere elementen versterken
deze versnippering in woonwijken. Het zijn onder meer de (voormalige) industriële terreinen Trefil Arbed, de zone
tussen Brusselsesteenweg en spoor te zuiden van E17 (werkplaats NMBS) en aansluitend het vormingsstation
Merelbeke.

Het woonweefsel in deze buurt kent een aantal belangrijke pijnpunten. De densiteit van het wonen is zeer hoog.
Verschillende kleine bouwblokken en percelen bevinden zich rond het centrum van Ledeberg. De bouwblokken
langs de Schelde hebben een lage groendensiteit.

Structuurbepalende elementen voor de binnenstad met de stadsgordel zijn:
• de overwegende aanwezigheid van kleinschalige laagbouw van arbeiderswoningen;
• de beluiken;
• de grotere perceelsblokken van (voormalige) fabrieken en diensten;
• de groengebieden aansluitend op E17, (het park De Naeyer, het Braemkasteel, de terreinen in de vallei van de

Rietgracht als uitloper van de Gentbrugsemeersen en de sportterreinen tussen E17, B401 en Schelde), het bos
ten zuiden van de terreinen Trefil Arbed, de sportterreinen ten zuiden van de kliniek Sint-Jozef;

• de horeca- en handelsconcentraties rond Brusselsesteenweg, Hundelgemsesteenweg, Ledebergplein en
Gentbruggeplein;

• de knooppunten van openbaar vervoer station Gentbrugge en Ledebergplein en de trolley- en tramlijnen;
• Brusselsesteenweg, E17 en het knooppunt tussen beide wegen evenals B401 met haar op- en afrit;
• de watertoren van Gentbrugge als baken.

De bouwblokken langs de Schelde hebben een lage groendensiteit. De kleinste bouwblokken en percelen bevinden
zich rond het centrum van Ledeberg.

3.5.5 De oude haven, Muide-Meulestede en Sluizeke-Ham-Voormuide

Ook Muide-Meulestede, Blaisantvest, en Voormuide-Sluizeke-Ham behoren tot de 19de eeuwse gordel.
Kenmerkend is hier de nabijheid van de haven en de aanwezigheid van oude havenelementen in het landschap.
Wondelgemsemeersen en de braakliggende terreinen horen hier ook bij.

Groen is zowat alleen aanwezig in het noorden van het schiereiland Meulestede, een parkje achter de
electriciteitscentrale en in de vorm van braak langs de Lieve. Dit kenmerkt vooral de gebieden Sluizeke-Ham en
Blaisantvest. De verbindingen van het openbaar vervoer zijn vooral gericht naar het centrum en slechts in beperkte
mate naar het Dampoortstation. De kwaliteit van de woningen laat het vooral in oude citees van Meulestede en
Muide afweten. Sluizeke Ham kent, met Sleepstraat een zekere heropleving vanuit de binnenstad. Aanzetten tot
vernieuwing van het weefsel zijn aanwezig. In de wijk Blaisantvest, geisoleerd tussen infrastructuren, zijn nagenoeg
alle bouwblokken zeer klein.

Structuurbepalende elementen zijn:
• de (versnijdende en isolerende) lijninfrastructuren gevormd door R40, Verbindingsvaart, Voorhaven, Tolhuis-,

Hout-, Handels- en Achterdok, R40, Blaisantvest, Wiedauwkaai, Vliegtuiglaan, Port-Arthurlaan, spoor en
vormingsstation Gent-Zeehaven;
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• de geïsoleerde woninggroepen rond Afrikalaan en Limbastraat;
• de overwegende aanwezigheid van kleinschalige laagbouw en arbeiderswoningen;
• de beluiken;
• de (voormalige) bedrijvigheid langs de Wiedauwkaai, de terreinen van ACEC en de elektriciteitscentrale;
• de handelsconcentraties van Sleepstraat-Meulesteedsesteenweg en Dampoortstraat evenals de lokale

concentratie langs Blaisantvest;
• de bakens (SPE-toren) en typerende gebouwen (Vynckier) en de vaartlandschappen van Handelsdok-

Achterdok en Tolhuisdok-Voorhaven;
• het verkeersknooppunt Neuseplein en de tramlijnen 40 en 21-22.

3.5.6 Het woongebied rondom het Sint-Pietersstation

Het woongebied rondom het station is in belangrijke mate gevormd sedert het begin van de 20ste eeuw. De
typologie is zeer verscheiden, met onder meer een geïsoleerde tuinwijk als Malem, de hoogbouw aan de
Watersportbaan en in Nieuw Gent, het Miljoenenkwartier en de nieuwe verkavelingen ten zuidwesten van het
station. De belangrijkste functies in deze gemengde woonomgeving bestaan uit diensten en onderwijsinstellingen
met een belangrijke universiteitsconcentratie aan de Blandijnberg op de rand van de Kuip. De talrijke
kamerwoningen in dit gebied hangen hiermee samen. Een aantal lijninfrastructuren hebben een versnijdende
werking.

Andere structuurbepalende elementen zijn:
• de stationsomgeving als multimodaal knooppunt met het gemeenschappelijk vervoer als basis en van daaruit

de verschillende tramlijnen naar het centrum;
• de verschillende lijninfrastructuren R40, spoor, B401, Leie, R4 en Ringvaart en Watersportbaan;
• de hoger-onderwijsas van Kuip, met de universitaire concentratie en specifieke horeca aan Sint-Pieters-

nieuwstraat, Blandijnberg en Overpoortstraat en de grotere entiteiten naar het zuiden toe (Campus Sterre en
hogescholen Voskenslaan);

• de handelsconcentraties in de omgeving van het station, langs R40, langs Kortrijksesteenweg-Koningin
Elisabethlaan, Voskenslaan en Zwijnaardsesteenweg;

• de kantorenconcentraties tussen Watersportbaan/Leie en R40;
• het Koning Albertpark en het Citadelpark als stadsdeelparken, de groenelementen langs de Ringvaart

(Buchten,…);
• de culturele uitloper van de Kuip met onder meer het S.M.A.K. en het Museum voor hedendaagse kunst;
• het ICC en het Kuipke als evenementensites.

3.5.7 Oostakker en zijn activiteitenzones

Het deelgebied Oostakker ten noorden van R4 wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van de
activiteitenzones die zowel met de industrie in de haven en deze langs R4 te maken hebben als met de sierteelt.
De oude kern van Oostakker ligt in dit gebied, evenals een deel van het vroegere vliegveld en de
zandwinningsplaats van Oostakker. Het centrum van dit voormalige dorp is nog herkenbaar. Door tal van nagenoeg
monofunctionele verkavelingen is het gebied morfologisch bij het stedelijk gebied aangesloten. Verschillende
inbreidingsmogelijkheden zijn echter nog aanwezig. Het merendeel van de woningen bestaan uit alleenstaande
woningen met tuin.

Structuurbepalende elementen voor dit deelgebied zijn:
• R4 aan de rand van het gebied als belangrijke ontsluitingsweg;
• de kern van Oostakker met een concentratie van zowel woningen als kleinhandel;

de verschillende verkavelingen rond de kern;
• de Antwerpsesteenweg met baanwinkels, serres en aansluitend de kern van Lochristi;
• het bedrijventerrein Schansakker;
• het voormalig vliegveld als (voormalige) evenementensite;
• de sterke aanwezigheid van sierteeltbedrijven met landschapsbepalende serres.
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3.5.8 De residentiele stadsrand Wondelgem – Mariakerke

Het gebied Wondelgem-Mariakerke wordt gekenmerkt door de talrijke vrijwel monofunctionele ‘kasteelpark-
verkavelingen’ zonder ruimtelijke samenhang. Talrijke éénsgezinswoningen komen voor in open en halfopen
bebouwing. De meeste woningen hebben een tuin. De bebouwing is dichter nabij het oude centrum van Wondelgem
en langs de Brugsesteenweg.

Structuurbepalende elementen voor dit gebied zijn:
• de aangrenzende groene ruimten van Bourgoyen-Ossemeersen en Groenevelden;
• de lijninfrastructuren R4, Brugse Vaart, Zeeschipstraat, kanaal Brugge-Oostende en het spoor naar Eeklo;
• de handelsconcentratie en woonverdichtingen langs Brugsesteenweg, de lokale concentratie langs Brugsevaart

en in en rond de oude kernen van Mariakerke en Wondelgem;
• de kasteelparken langs Botestraat-Groenestaakstraat-Zuidbroekstraat;
• de kasteelparkverkavelingen;
• het station Wondelgem;
• tramlijn 1 naar Evergem en trolleybuslijn 3 tot Mariakerke;
• de restanten van de Kalevallei binnen de R4.

Ten oosten van de Evergemsesteenweg zijn er de havenelementen waaronder het voormalig
spoorwegemplacement.

3.5.9 De versneden stadsrand Sint-Amandsberg

De noordoostelijke stadsrand Sint-Amandsberg wordt gekenmerkt door de nabijheid van de haven en de open
ruimten in het oosten langs de Ledes. Het gebied wordt in twee delen opgesplitst door het spoor richting Antwerpen.
Ten noorden is de aanwezigheid van (half)open bebouwing en tuinen vergelijkbaar met Mariakerke-Wondelgem.
Versnipperd zijn ook landbouwactiviteiten aanwezig. Ten zuiden is de bebouwing meer gesloten. Aansluitend bij
Sint-Amandsberg behoren ook de verkavelingen op Sint-Baafskouter tot dit deelgebied. Handel en bedrijvigheid zijn
verspreid aanwezig.

Structuurbepalend in dit gebied zijn:
• de groene en recreatieve elementen gevormd door de kasteelparken Destelbergen, de volkstuintjes langs het

spoor in het oosten, het stadsdeelpark van het bedevaartsoord;
• de handelsconcentraties en woonverdichtingen langs Grondwetlaan-Sint-Bernadettestraat en Gentstraat;
• de verschillende verkavelingen;
• de baanwinkels langs de Antwerpsesteenweg;
• de lijninfrastructuren R4 en Braeckmanlaan-Nieuwelaan en het spoor;
• Campo Santo als specifiek landschappelijk element met een reliëfelement en aanwezigheid van groen.

3.5.10 De stadsrand Ledeberg-Gentbrugge en Gentbrugsemeersen

In de zuidoostelijke stadsrand zijn de na-oorlogse verkavelingen met voornamelijk alleenstaande woningen eveneens
structuurbepalend. Deze bevinden zich aan de oostelijke bebouwde rand. Tussen Brusselsesteenweg en spoor is de
woondichtheid groter met nog enige aaneengesloten bebouwing ten westen van Braemkasteelstraat. De grens met
de gemeenten Melle en Merelbeke is in dit vrij dens bebouwd gebied bestaande uit voornamelijk rijwoningen
onduidelijk. In het oosten zijn er Schelde- en aansluitend Damvallei.

Structuurbepalende elementen zijn:
• de open ruimte van de Scheldevallei (Gentbrugsemeersen) met zowel natuurlijke, agrarische als land-

schappelijke waarden;
• de recreatieve elementen aan de rand van de Gentbrugsemeersen en het voetbalstadion;
• de baanwinkels en dichte bebouwing langs Brusselsesteenweg;
• de verkavelingen aan de oostelijke rand;
• de lijninfrastructuren Schelde en E17 en het vormingsstation Merelbeke;
• Merelbeke-station als knooppunt van openbaar vervoer;
• de trolleylijn 3 als as van het openbaar vervoer;
• de panoramische zichten op de stad van op de Gentbrugsemeersen.
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3.5.11 De grootschalige activiteiten (UZ, productie, technologie,…)

In de onmiddellijke omgeving van B401, E40 en E17 zijn talrijke grootschalige activiteiten aanwezig, gaande van de
kantoren van een aantal hoogtechnologische bedrijven met specifieke zichtlokatie, over een constructiebedrijf, het
universitair ziekenhuis, de groothandelsmarkt, een bedrijvencentrum, een containerpark en productie- en logistieke
bedrijven gericht op voeding, het wetenschapspark en de bedrijven langs de Tramstraat.

Structuurbepalende elementen naast deze bedrijventerreinen en de ziekenhuissite zijn:
• de Schelde met haar sterk vernauwde vallei, het spoor en de opsplitsing in een noordelijke (richting Antwerpen

en Eeklo) en een zuidelijke berm (richting Aalst en Brussel);
• R40, R4, E40, E17 en B401, met zicht op de verschillende bedrijven en met de verschillende knooppunten;
• de verschillende bedrijventerreinen zonder echte (groothandelsmarkt, E17-Ringvaart-Schelde, industriepark

Zwijnaarde, Technologiepark, Tramstraat);
• Zwijnaardsesteenweg en Ottergemsesteenweg, met de kleinhandelsconcentratie in de buurt van de

ziekenhuizen;
• het administratief centrum Zuid en de verschillende kantoren langs het Koning Albertpark;
• het stadsdeelpark zelf en de groenelementen langs de Ringvaart op braakliggende terreinen;
• het knooppunt E40/E17.

3.5.12 Zwijnaarde, de kasteelparken en de Scheldevallei

Het gebied van de kasteelparken en de Scheldevallei vormen een aaneengesloten open ruimte ten zuiden van de
stad. Ook de kern van Zwijnaarde behoort tot dit gebied. Ze bestaat uit een oude kern met een aantal vrij sterk
aaneengesloten verkavelde gebieden met zowel alleenstaande als koppelwoningen zoals Reivissche en Hekers. In
het zuiden wordt het gebied van de kasteelparken versneden door bebouwing en een aantal serres in de omgeving
van Klossestraat.

Structuurbepalende elementen in dit gebied zijn:
• het aaneengesloten landbouwgebied van de kasteelparken;
• de verschillende kasteelparken (o.a. De Ghellinck, Reivissche, Grand Noble, kasteel van Zwijnaarde), hun

dreven en de oude spoorweg als landschappelijke elementen;
• de Schelde en haar vallei evenals het kanaal van Zwijnaarde met een belangrijk zichtpunt op de brug over de

Schelde;
• de woonkern van Zwijnaarde met uitloper naar Gent langs Heerweg-Noord;
• de versnijdende lijninfrastructuur gevormd door Oudenaardsesteenweg en E17;
• Heerweg-Noord en Hutsepotstraat als verbindingen naar de kern van Zwijnaarde;
• de handelsconcentraties langs Dorpstraat en Heerweg-Noord in Zwijnaarde;
• de serres ten zuiden van Zwijnaarde;
• de stedelijke rand ter hoogte van Rijvisschestraat.

3.5.13 Sint-Denijs-Westrem en Kortrijksesteenweg

De Kortrijksesteenweg vormt met haar baanwinkels de centrale as van dit deelgebied. Sint-Denijs-Westrem is
vergroeid met deze as, die de kastelensite van de Leievallei scheidt. Een aantal kasteelparken zijn vlakbij het
centrum van Sint-Denijs-Westrem aanwezig. Vanaf Beukenlaan naar het westen is de bebouwing vooral gericht op
het groene karakter van de Leievallei. De baanwinkels liggen vooral ten noorden van de Kortrijksesteenweg. Vanaf
de Schoonzichtstraat liggen ze ook ten zuiden.

Structuurbepalende elementen binnen dit deelgebied zijn:
• de Kortrijksesteenweg als lokale verbindingsas en als baanwinkelas;
• de kern Sint-Denijs-Westrem met haar plein;
• de vrij groene residentiële verkavelingen rond de kern met uitloper langs Beukenlaan;
• de kasteelparken van Sint-Denijs-Westrem en de andere groenelementen langs de Rosdambeek;
• de beurzen- en evenementensite Flanders Expo;
• de lijninfrastructuren E40, R4 en de verschillende knooppunten;
• het spoor en de Ringvaart als belangrijke versnijdende elementen naast E40 en R4;
• het Maaltepark en het groen op de vrijliggende terreinen van het voormalige vliegveld;
• het ziekenhuis Maria Middelares en de kantorensite Maaltecenter.
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3.5.14 Drongen en de valleien van Leie en Kale

Het deelgebied van de valleien van Kale en Leie en het interfluvium is een omvangrijk open ruimte gebied ten
westen van Gent. Het gebied wordt versnipperd door een belangrijke aanwezigheid van lintbebouwing en talrijke
voornamelijk residentiële verkavelingen. De valleien zijn echter nog sterk herkenbaar en talrijke landschappelijke
relicten zijn aanwezig.

Structuurbepalende elementen in dit gebied zijn:
• de valleien van Leie (met onder meer Bourgoyen-Ossemeersen en Assels), Kale en Meirebeek (met Vinderhoutse-

bossen en verschillende kasteelparken) met zowel landschappelijke als agrarische (Drie Leien) en natuurlijke
waarden;

• de kernen van Drongen en Afsnee met een belangrijke toeristische en recreatieve invulling naast het straatdorp
Baarle, en de kern Vinderhoute buiten de gemeentegrenzen;

• de linten Boskeetstraat en Catriestraat;
• de landschappelijke relicten in de depressies en de dekzandruggen, vertaald als bulken en kouters met

enerzijds een sterk gesloten karakter door de talrijke landschapselementen en anderzijds een open karakter;
• de kasteelparken Campagne, Blauwhuis, Liefshof en Kapellegoed;
• de verschillende uitbreidingen van deze kernen evenals de linten Mariakerksesteenweg, Catriestraat,

Boskeetstraat, Luchterenstraat en Beekstraat;
• de recreatieve pool Blaarmeersen en Watersportbaan binnen het valleigebied van de Leie nabij de stad;
• het landbouwgebied Drongen, aansluitend bij het landbouwgebied Nevele;
• de lijninfrastructuren Deinsesteenweg, E40, R4 en Ringvaart;
• de bedrijventerreinen Baarle langs E40 en Koninginnelaan langs R4.

3.5.15 R4 en Ringvaart-noordervak

Hoewel het bedrijventerrein voornamelijk gericht is op watergebonden bedrijvigheid, is deze slechts in beperkte
mate aanwezig. De activiteiten in dit beperkte deelgebied zijn vooral gericht op de R4. Ook een aantal diensten zijn
aanwezig en in feite zonevreemd gelokaliseerd (VDAB, school). De bedrijfshuisvesting bestaat veelal uit
kantoorachtigen met bedrijfshallen. De terreinen hebben echter een gebrekkige profilering en presentatie. Door R4
en resterende groenelementen ten zuiden ontstaat een sterke scheiding van de stadsrand Mariakerke-Wondelgem.

Structuurbepalende elementen zijn:
• het bedrijventerrein Industrieweg;
• R4, Ringvaart en dokken;
• de resterende groenelementen in de Kalevallei;
• de geïsoleerde woninggroepen van Evergem: Westbeke, Overdam en Rabot;
• Evergemsesteenweg en Brugsevaart.

3.5.16 De haven

De haven van Gent vormt, naast een poort voor Vlaanderen, een belangrijke productieruimte voor de stad. Het
gebied is beeldbepalend voor de stad en dringt er door tot in het centrum. Het landschap wordt bepaald door
maritiem-industriële activiteiten.

Structuurbepalende elementen in dit ruime deelgebied zijn:
• de belangrijke industriële bedrijvigheid met vier te onderscheiden zones (schiereiland Meulestede - Muide,

linkeroever van het Kanaal Gent-Terneuzen, rechteroever van het kanaal tussen de dokken en R4, rechteroever
van het kanaal ten noorden van het Mercatordok);

• het Zeekanaal met de verschillende dokken en hun respectievelijke aanlegsteigers, zowel voor ontsluiting als
met het specifiek vaartlandschap;

• R4 en N49;
• het vormingsstation Gent-Zeehaven en de verschillende spoorlijnen;
• de verschillende elektriciteitscentrales en hoogspanningslijnen en de pijpleidingen;
• de bakens gevormd door schoorstenen, de koeltoren van Electrabel, de graansilo’s van Ghent Grain Terminal,

maar ook door de gipsberg en het Kloosterbos.
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De braakliggende terreinen met enige natuurontwikkeling behoren eveneens tot het gebied. Het gaat hier om
enerzijds, de bossen ter hoogte van Sidmar en anderzijds, de in landbouwgebruik zijnde terreinen rond de
Kluizendokken en de (kasteel)parken rond Doornzele. Een aantal geïsoleerde woninggroepen zijn eveneens
aanwezig (Terdonk, Langerbruggestraat Lourdeshoek in Gent en Doornzeelsestraat in Evergem). Tenslotte is er de
jachthaven Langerbrugge.

3.5.17 Moervaartdepressie en dekzandrug

De Moervaartdepressie en de dekzandrug vormen een aaneengesloten open ruimte in het noordoosten van Gent.
Daar waar het landschap op de dekzandrug vrij gesloten is door de aanwezigheid van bossen, is ze in de depressie
open. Bebouwing is aanwezig in de vorm van een aantal straatdorpen. Op het vlak van basisvoorzieningen zijn deze
dorpen in belangrijke mate op Wachtebeke gericht.

Structuurbepalende elementen voor het gebied zijn:
• de markante terreinovergang tussen dekzandrug en Moervaartdepressie;
• de Moervaart;
• het Rostijnebos op de dekzandrug;
• de straatdorpen Sint-Kruis-Winkel, Mendonk en Desteldonk;
• de geïsoleerde woninggroep Bokstraat;
• het professioneel niet-versnipperde landbouwgebied Desteldonk/Sint-Kruis-Winkel.

Buiten de gemeentegrenzen zijn ook het straatdorp Wachtebeke en het recreatiedomein Puyenbroek
structuurbepalend voor het gebied.
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4 Knelpunten, kwaliteiten en kansen

4.1 Knelpunten
kaart 57 knelpunten

Het fysische systeem in Gent heeft te kampen met:

• veranderingen van het hydrologisch stelsel door infrastructuren (Ringvaart, inbuizing  bebouwing van infiltratie-
gebieden (Drongen), rechttrekkingen van beken en rivieren (afgesneden Scheldemeanders) en drainage
(omgeving Vinderhoutse bossen);

• overstromingen door de sterke afstroming van oppervlaktewater in bebouwde gebieden (Ledeberg, Drongen)
en een vermindering van de opslagcapaciteit van overstromingsgebieden (Rosdambeek-Nazarethbeek, Leie en
Schelde);

• veranderingen van het (micro)reliëf door landbouwoptimalisatie en grondverzet (storten, afgravingen oud-
vliegplein, ophogingen (Kanaalzone, meersengebieden Bourgoyen, Overmeers, Watersportbaan,…);

• de sterke aanwezigheid van verontreinigde gronden (door (historische) industriële activiteiten, verkeer, afval-
verwerking en verspreiding (vermesting), pesticiden,…).

Inzake het wonen in Gent zijn volgende knelpunten van belang:

• In de stadsgordel zijn de woonkwaliteiten laag. Naast de dominante barrièrevorming door infrastructuren en de
gebrekkige aanwezigheid van handelsvoorzieningen in bepaalde wijken (Rabot, Heirnis) springt het grote aantal
oude, kleine woningen zonder comfort in het oog. Bovendien is er (net als in de binnenstad) een tekort aan
verzorgde, bereikbare, doorzichtige en onderhouden, kleinere en groene publieke ruimten. Ook hier wordt dit
niet gecompenseerd door de aanwezigheid van een private buitenruimte bij de woningen. De woondichtheid is
te groot. Tenslotte vindt men juist in verschillende van deze wijken hinder van verschillende vormen
(luchtvervuiling, geluidshinder,…).

• De stadsrand bestaat uit weinig samenhangende verkavelingen met een extensief ruimtegebruik. Ze zijn zeer
monofunctioneel ingericht (Wondelgem-Mariakerke, maar ook Oostakker en Gentbrugge).

• In Gent zijn tal van infrastructuren aanwezig. Zij vormen barrières in verschillende gebieden. In de 19de-eeuwse
gordel zorgen zij (Nieuwe Vaart, R40, Begijnhoflaan-Blaisantvest, spoorwegberm Sint-Amandsberg, viaduct
B401,…) voor de verschillende fragmenten. Daarnaast zorgen een aantal van deze barrières (Ringvaart en R4,
E40, E17) voor de opdeling van de natuurlijke structuur. Fragmentering is tevens aanwezig in de woonomgeving
rondom het station, het deelgebied Sint-Denijs-Westrem en de oostelijke stadsrand.

• Niet alleen een aantal wijken van de stadsgordel, maar ook de kanaaldorpen worden  bedreigd op het vlak van
leefmilieu door de nabijheid van industrie.

• De perifere dorpen Drongen en Baarle dienen zich vooral op de stad te richten voor voorzieningen. De
bebouwing is bovendien verspreid in een aantal alleenstaande woninggroepen en/of liggen in nagenoeg
monofunctionele verkavelingen die van de verschillende dorpskernen (en met name van Drongen) zijn
afgesneden door infrastructuren (spoor, Drongensesteenweg-Deinzesteenweg).

• De zware recreatieve druk in de binnenstad zorgt ervoor dat de woonfunctie verdwijnt. Dit proces wordt versterkt
door de afwezigheid van private buitenruimten (tuinen of terras) voor vele woningen. Door de recreatieve druk
ontstaat ook een gebrek aan parkeerfaciliteiten die specifiek door de bewoners kunnen worden gebruikt.

• Tal van woningen in de binnenstad zijn opgesplitst in kamers, hetgeen vooral merkbaar is in het woongebied
rondom het station. Woningen voor gezinnen (al dan niet met kinderen) verdwijnen hierdoor van de markt.

De natuur heeft te maken met een aantal knelpunten:

• De ruimtelijk herkenbare valleien zijn sterk versnipperd en versneden. Dit geldt in belangrijke mate voor de
Leievallei en in mindere mate voor de - weliswaar ingekrompen - vallei van de Bovenschelde. Oorzaken van
versnippering zijn recreatieve bebouwing (in de Leievallei onder meer in Afsnee, maar ook de recreatieve
elementen in de Gentbrugsemeersen), infrastructuren (ringvaart, spoor, autosnelweg), industriële activiteiten
(Kalevallei en vernauwing vallei Bovenschelde) en aanleg van privétuinen (Rosdamvallei, Kalevallei, zowel in
kasteelparken als tuinen). Bovendien verdwijnen zowel natuurlijke als landschappelijke waarden door
wijzigingen in het fysisch systeem (verdwijnen vochtgradiënten, microreliëf,…), landbouwgebruik (versnijden
van kamgraslanden in de westelijke bulkengebieden), verdwijnen van kleine landschapselementen (knotwilgen,
poelen, perceelsrandbegroeiingen, vnl. in bulkengebieden), overmatige betreding van gebieden (Leievallei,
vallei van de Benedenschelde) en slecht beheer. Nabij de valleigebieden van de Ledes is er de versnijding door
grondverzet en ophoging (Oude Bareel, Achtendries).
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• Het aantal grotere boscomplexen in en rond Gent is beperkt. Bovendien hebben zij vaak een privaat karakter
en zijn ze weinig toegankelijk.

• Er is de te beperkte juridisch-planologische bescherming van natuurelementen (de sterke gerichtheid van de
vegetatiebescherming in groengebieden) of oneigenlijk bodemgebruik (Gentbrugse Meersen).

• Voor de aanwezige nieuwe natuurlijke elementen in het havengebied, die bij de verdere verdichting van het
havengebied zijn bedreigd, ontbreekt een juridisch-planologische bescherming.

Voor het verkeer kan op volgende knelpunten geduid worden:

• De stations zijn onvoldoende verbonden met de binnenstad. Dit is onder meer te wijten aan een gebrekkige
doorstroming van het openbaar vervoer in de binnenstad en de stadsgordel. Ook de gebrekkige inrichting van
een aantal haltes van het stedelijk en regionaal gemeenschapsvervoer (Sint-Jacobs, Neuseplein, Flanders-
Expo, Dampoort,…) speelt hierin een bepalende rol. Hierbij aanleunend zijn Blaarmeersen en Flanders Expo
onvoldoende verbonden met het Sint-Pietersstation en met de binnenstad (Flanders Expo gaat voorbij aan Gent
met haar grootse activiteiten). Muide-Meulestede en Sluizeke-Ham zijn slecht ontsloten. Tenslotte hebben de
stations, en met name het Dampoortstation, een lage aantrekkingskracht op de inplanting van grootstedelijke
activiteiten (kantoren al dan niet met loketfunctie). Beide stationsomgevingen kunnen zonder meer als
onderbenut worden aangeduid.

• De R40 is, net als een aantal invalswegen, oververzadigd. Dit is deels te wijten aan het feit dat R4 haar rol
als stedelijke verdeelweg niet vervult. De gebrekkige inrichting met de talrijke onduidelijke knooppunten en
de afwezigheid van een noordelijke en een zuidelijke sluiting zijn hier mee de oorzaak van. Door de
oververzadiging van een aantal toegangswegen naar de stad en de slechte inrichting van een aantal
knooppunten op de R40 ontstaan bovendien een aantal sluiproutes. Voorbeelden hiervan zijn Blaisantvest-
Begijnhoflaan als alternatief voor Nieuwe Vaart/Gasmeterlaan en om Palinghuizen te vermijden,
Evergemsesteenweg en eventueel verder Botestraat en Groenestaakstraat om Zeeschipstraat en
Wiedauwkaai te vermijden, en Nijverheidskaai en Jan Delvinlaan als alternatieve route voor de Dender-
mondsesteenweg.

• Het is deels te wijten aan de talrijke knooppunten op de autosnelwegen, dat deze laatste niet in eerste instantie
als verbindingsweg op Vlaams en internationaal niveau functioneren.

• In Gent ontbreekt een gebiedsdekkend fietsnetwerk (afwezige of gebrekkige fietsinfrastructuren langs de
hoofdassen, fietsonvriendelijke inrichting van tussengebieden,…).

• De oversteekpunten en aansluitingen met R4, R40 (en knooppunt E40 Baarle) zijn voor fietsers en voetgangers
verkeersonveilig.

Knelpunten voor de bedrijvigheid in de stad zijn de volgende:

• Er wordt een tekort ervaren aan onmiddellijk uitgeefbare bedrijventerreinen in Gent. Toch liggen, zowel binnen
het havengebied als erbuiten, een aantal terreinen te wachten op een nieuwe invulling. De braakliggende
gronden zijn vooral in de haven omvangrijk. Dit heeft tevens te maken met het extensief ruimtegebruik van een
aantal bedrijven. Voorbeelden van braakliggende of te ontginnen gebieden zijn de Kluizendokken, delen van de
Sidmarterreinen en de tijarm van de Schelde.

• Het gebrek aan onmiddellijk uitgeefbare bedrijventerreinen heeft echter evenzeer te maken met de gebrekkige
profilering van de gebruikte bedrijventerreinen. Het zoeken naar geschikte lokaties wordt hierdoor bemoeilijkt.
Er is niet alleen het gebrek aan presentatie van de bedrijventerreinen (afwezigheid van een duidelijke
naamgeving, onoverzichtelijke routestructuur, onverzorgde publieke ruimte, slechte bewegwijzering, onverzorgd
uitzicht naar de hoofdassen,…) maar ook het inefficiënt en ruimtelijk-extensief ruimtegebruik. De aanwezigheid
van talrijke zonevreemde woningen binnen KMO- en bedrijventerreinen is hiervan een voorbeeld.

• Verlaten oude bedrijfsruimten verkommeren en staan langdurig leeg (Alsberghe Van Oost, Trefil Arbed,…).
Sanering van dergelijke ruimten is dikwijls noodzakelijk. Een aantal hiervan kennen een potentiële
verontreiniging waardoor de kosten voor nieuwe ontwikkeling hoog oplopen.

• Talrijke baanwinkels ondermijnen de kleinhandel in de kernen (concurrentie baanwinkelgebied Lochristi,
Kortrijksesteenweg en Brusselsesteenweg). Bovendien worden verkeersonveilige situaties gecreëerd langs de
lokale wegverbindingen in de omgeving van dergelijke attractiepolen (Kortrijksesteenweg, Antwerpsesteenweg,
Land van Waaslaan). Flanders Expo (A. Pegoudlaan) is een ander voorbeeld.

• De kantorenmarkt in Gent zoekt ruimte. De vraag wordt geraamd op zo’n 20.000 m2 tot 30.000 m2 per jaar 99.
Op dit ogenblik kan Gent hier onvoldoende op inspelen. Nieuwe vestigingen gaan zich dan buiten de stad
vestigen op voornamelijk autogerichte lokaties.

• De landbouwstructuur geraakt versnipperd door industrie, bebouwing, recreatie en natuur. Bovendien kennen
de verschillende landbouwbedrijven een geringe bedrijfsopvolging. Bedrijven die geen opvolgers kennen
worden niet door andere Gentse landbouwers overgenomen.



Inzake recreatie kent Gent volgende pijnpunten:

• De recreatieve druk in de binnenstad is tijds- en plaatsgebonden. Een aantal pleinen in de Kuip vormen op
bepaalde tijdstippen grote leegtes. Hierbij komt dat tal van historische gebouwen in de binnenstad leeg staan.
Anderzijds is er de oningevulde behoefte aan een concertzaal en aan tijdelijke fuiven- en feesteninfrastructuur
in de binnenstad. De binnenstad dreigt tenslotte haar veelzijdigheid te verliezen door het wegtrekken van
kantoorfuncties naar de autogerichte lokaties ten zuiden, de algehele achteruitgang van de secundaire scholen,
het wonen en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden van universiteit en hogescholen.

• Er bestaat een belangrijke behoefte aan grote open en veilige speelruimten en avontuurlijke terreinen in de
randgemeenten en de kernstad.

• In het recreatief fietsroutenetwerk ontbreken een aantal schakels.
• Het aantal zwemmogelijkheden (voor scholen) is te beperkt. Dit tekort komt nog sterker naar voor door de

verschillende aanpassingswerken in de aanwezige accommodaties.
• Er bestaat een gebrek aan lage drempel sportinfrastructuur (openbaar, openlucht en toegankelijk voor niet-

georganiseerde groepen).
• De accommodaties voor indoorsporten zijn ongelijk gespreid en bovendien slecht bereikbaar (Muide, Dampoort

en Sint-Pietersstation liggen buiten het bereik van de stedelijke sporthallen).
• Op het Gentse grondgebied kennen zowat veertig accommodaties voor sport, recreatie en jeugd een onzekere

toekomst door hun zonevreemde ligging.

Tenslotte zijn er ook voor het landschap van de gemeente een aantal knelpunten aan te halen:

• Lintbebouwing en verlinting van de straatdorpen zorgen voor een verdere ruimtelijke versnippering. Dit is in 
belangrijke mate merkbaar ten westen van de stad waar verkavelingen en zonevreemde bebouwing 
(Deinsesteenweg) de samenhang van het kouter-bulkengebied intern verstoort en afsnijdt van de Leievallei.
Ook de uitbreiding van de straatdorpen in het noordoosten zorgt voor een sterke versnijding van het landschap.
De ongestructureerde veranderingen en uitbreidingen van de perifere kernen (Baarle, Drongen, Oostakker, 
Sint-Denijs-Westrem) sluiten aan bij dit thema.

• Er bestaat een gebrek aan aandacht voor de kwaliteit van de omgeving van ‘het monument’ of ‘het 
stadsgezicht’.

• De stadsrand in het zuiden en het oosten vervaagt.
• De identiteit van de traditionele landschappen vervaagt.
• Een aantal blikvangers (Belgacom, Rabot) hebben een betekenisloze uitstraling en een negatieve connotatie.
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4.2 Kwaliteiten
kaart 58 kwaliteiten

Het fysisch systeem is, ondanks de betrekkelijke afwezigheid van reliëf, sterk gedifferentieerd:

• in en rond Gent zijn talrijke grotere valleien aanwezig, in de stad is er de sterke aanwezigheid van kanalen en
rivieren;

• het gebied ten westen van de stad kent nog steeds een uitgesproken microreliëf, in het centrum werkt de
Blandijnberg structurerend als getuigeheuvel;

• het fysische karakter van de dekzandrug staat in contrast tot de depressie van de Moervaart.

Kwaliteiten voor het wonen zijn:

• de talrijke woontypologieën, gaande van appartementen rond de Watersportbaan, over een sociale wijk als
Malem, de gerenoveerde beluiken (bv Wasstraat en Goudensterstraat) en de huizen met tuin aan de rand;

• de verschillende gebieden met een eigen semi-publieke ruimte;
• de nabijheid van tal van stedelijke voorzieningen.

Wat de natuur betreft, zijn volgende elementen als kwaliteiten aan te duiden:

• Rond het centrum van Gent is nog enige samenhang tussen en binnen de open/halfopen landschappen, de
valleien en de dekzandrug en Moervaartdepressie. Het zijn veelal recreatief aantrekkelijke gebieden
(Leiemeersen Afsnee, Kasteelparkensite, Gentbrugsemeersen,…) al dan niet met een uitgebouwd recreatief
wandel- en fietsroutenetwerk. De Leievallei vormt een sterke eenheid binnen de natuurlijke structuur waarbij
specifiek Bourgoyen-Ossemeersen, maar ook Gent-Zeehaven een belangrijke aantrekkingskracht bezitten voor
trekvogels. De kasteelparkensite vormt een beschermd landschap. Ten westen van Gent tussen Kale en Leie is
er de sterke aanwezigheid van landschappelijke relicten. De dekzandrug en Moervaartdepressie bezitten een
sterk herkenbare landschappelijke structuur.

• De talrijke kasteelparken vormen structurerende groenelementen in de bebouwde ruimte van de noordelijke
stadsrand, een groen gebied langs de Antwerpsesteenweg en de basis van de landschappelijke structuur in het
zuiden.

Kwalitatief inzake verkeer zijn volgende elementen aan te halen:

• Het Sint-Pietersstation functioneert als hoogwaardig IC-station met verschillende internationale verbindingen.
• Het stedelijk vervoersnetwerk van het gemeenschapsvervoer is vrij sterk uitgebouwd.

Inzake bedrijvigheid kunnen volgende elementen worden aangeduid:

• De stad functioneert als regionale werkgelegenheidspool. Dit is mede te danken aan de haven, de industriële
traditie en de arbeidsmarkt.

• In het noordoosten heeft Gent, uitlopend naar Lochristi, een sterke concentratie van sierteelt. De stad vormt een
sterke afzetmarkt voor landbouwproducten.

Inzake recreatie en toerisme kunnen verschillende kwaliteiten naar voor geschoven worden:

• Gent bezit verschillende evenementensites, gaande van de sportinfrastructuur aan de Blaarmeersen tot de
elementen in de culturele sector. De culturele sector is trouwens in volle ontwikkeling met o.a. SMAK en
grootschalige evenementen. De aantrekkingskracht van de Blaarmeersen is versterkt door de bouw van een
topsporthal.

• De Kuip vormt een cultuurhistorisch handels- en dienstencentrum met internationale uitstraling. Dit heeft ze
onder meer te danken aan het ruime aantrekkelijke winkelwandelcentrum, het bouwkundig erfgoed
(monumenten) met enkele sterke beeldbepalers, het organisch gegroeid geheel van de binnenstad en delen
van de gordel met verrassende zichten, een reeks sterke stedenbouwkundige ensembles, de ongeschreven
maar gehanteerde regel dat in het centrum de historische torens maatgevend zijn, de culturele sector met o.a.
SMAK en grootschalige evenementen, de grote diversiteit gaande van belangrijke gezelschappen en musea tot
kleine, lokale gebeurtenissen en amateurtoneel waarbij de inbedding van de culturele sector in het leven van
de stad kenmerkend is, de sterke verweving van verschillende tijdsperioden en strekkingen in de culturele
sector en de aanwezigheid van bioscopen.

• Er is een recreatief fietsnetwerk dat doorheen en rondom de stad loopt.
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Landschappelijk heeft de stad ook zijn kwaliteiten:

• Het water is tot in het centrum visueel sterk aanwezig. Een aantal van de kanalen zorgen mee voor de
aanwezigheid van sterk gerichte zichtassen. Van op andere plaatsen heeft men beeldbepalende hedendaagse
zichten op een aantal strategische publieke plaatsen.

• Dergelijke zichten zijn zelfs aanwezig buiten het stadscentrum. In het zuiden en het westen is er de scherpe
stedelijke rand.

• Tal van herkenbare en betekenisvolle bakens zijn aanwezig als kenteken van de verschillende ruimten in de
stad. Zo zijn er bijvoorbeeld in de haven de koeltoren en de graansilo’s, in het historisch stadscentrum de
verschillende historische torens en aan het Sint-Pietersplein met de verschillende universitaire faculteiten de
boekentoren.
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4.3 Kansen
kaart 59 kansen

Het fysisch systeem met onder meer de van bebouwing gespaarde belangrijke alluviale vlakten, infiltratiegebieden,
opengehouden baangrachten,… biedt ruimtelijke aangrijpingspunten voor een integraal waterbeheer en voor de
versterking van recreatieve, landschappelijke, natuurlijke potenties.

Inzake wonen bezit Gent volgende potenties en troeven die zij verder kan uitspelen:

• In Gent liggen zowel tal van voorzieningen als tewerkstellingsplaatsen ruimtelijk in de onmiddellijke nabijheid.
• Er bestaan mogelijkheden tot vermindering van het autoverkeer door de sterke uitbouw van het

gemeenschappelijke vervoersnetwerk, de verkeersvrije zone in het centrum, de verbetering van de kwaliteit van
de woningen, de kwaliteit van de woonomgeving, de inbuffering door groen,… als aangrijpingspunten voor een
verbetering van de algehele woonkwaliteit.

• Het wonen boven winkels biedt potentiële bijkomende woonmogelijkheden met versterkte verweving van
functies.

De natuur bezit eveneens een aantal potenties:

• De valleien vormen nog steeds sterke landschappelijke eenheden. Dit biedt een belangrijke basis voor het
herstel. Verschillende sterk natuurlijke eenheden zoals Bourgoyen-Ossemeersen, maar ook
Gentbrugsemeersen en aansluitend de Damvallei, kunnen hierbij als uitgangspunt dienen bij de verdere
uitbouw van de ruimtelijk-natuurlijke structuur. De Vinderhoutse bossen zijn een potentieel stadsbos, één, door
uitbreiding van de bestaande bosstructuur in samenhang met de landschappelijke structuur van de Kalevallei
en twee, door het opnemen in overheidsbeheer. Zachte recreatie en natuurontwikkeling en educatie zijn
mogelijkheden uitgaande van de twee grote natuurgebieden: Bourgoyen-Ossemeersen met daaraan gekoppeld
de Leievallei en de Gentbrugsemeersen. Ook de verdere uitbouw van een recreatief netwerk en de
landschappelijke opwaardering van de valleien bieden nieuwe belangrijke recreatieve en toeristische
mogelijkheden.

• Ook het groen langs de infrastructuur bezit een aantal potenties. De vergraven en opgehoogde terreinen met
eigen microklimaat (spoorwegbermen, oude storten, braakliggende gronden) bieden kansen voor het ontstaan
van nieuwe natuurlijke waarden. De sterk aaneengesloten aanwezigheid van groenelementen en
natuurgebieden kunnen het aangrijpingspunt vormen voor de ontwikkeling van een samenhangende groene
ringstructuur langs de Ringvaart en eventueel langs infrastructuren (E17).

• Gent kent een sterke, doch louter kwantitatieve oppervlakte aan groen als referentieoppervlakte voor de
uitbouw van een samenhangende groene ruimtelijke structuur.

• Er bestaan in Gent relatief eenvoudige mogelijkheden tot herstel van de oorspronkelijke abiotische situatie van
enkele markante, natuurlijke en structuurbepalende fysische structuren (afgraven van het stort in de anders
redelijk intacte Kalevallei ten noorden van Slindonk, afgraven opgehoogde meersbodems van de Leie in de
Bourgoyen, in de meersen langs de Watersportbaan en in Overmeers, herstellen van de Scheldemeanders in
de Gentbrugsemeersen, herstellen van de waterhuishouding in de Vinderhoutse bossen).

Inzake verkeer bezit Gent volgende potenties:

• De stations zijn sterk aangesloten op het Vlaamse en internationale spoornetwerk. Dit kan de basis zijn voor de
verdere uitbouw van de stationsomgevingen als aantrekkingspolen.

• Gent is regionaal en internationaal ontsloten door de ligging aan E40 en E17. R4-west kan ontwikkeld worden
als verbinding in het Vlaamse hoofdwegennet. De verdere uitbouw van R4 als grootstedelijke ring kan trouwens
een verlichting betekenen van de druk op de R40, onder meer door de bestaande plannen voor de twee
kortsluitingen.

Kansen inzake bedrijvigheid bieden zich eveneens aan:

• De haven vormt zowel een Vlaamse poort als een productieruimte. De aanwezigheid van productiebedrijven kan
als basis dienen voor clustervorming en verankering van toeleverende productiebedrijven en zakelijke
dienstverlening op niveau. Bovendien is er de mogelijke afstemming van het aanbod op de arbeidsmarkt aan
de vraag in de haven (laaggeschoolde arbeidskrachten en het relatief grote aanbod van jongeren).

• De bedrijventerreinen in Gent hebben een gunstige ligging aan de hoofdwegeninfrastructuur van Vlaanderen,
zowel naar presentatie als naar profilering en ontsluiting. Een aantal van hen bezitten bovendien de
mogelijkheden tot ontsluiting via het water (binnenscheepvaart) en het spoor. Bovendien zijn potenties tot
verdichting aanwezig. Een profilering van deze terreinen kan een antwoord bieden op het toenemend belang
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van de kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen gekoppeld aan de differentiatie van bedrijventerreinen. Dit kan
dan weer de basis vormen voor het helpen bij de ‘zoektocht’ van bedrijven naar een passende lokatie.
Groenelementen kunnen de basis vormen voor een betere presentatie (natuurelementen in de Kale ten
noorden) of voor een aaneengesloten groenbufferstructuur (havengebied).

• De stad heeft een sterke aanwezigheid van hoger onderwijs, ruimtelijk uitgedrukt in een onderwijsas. De uni-
versiteit en het totale onderwijsaanbod kunnen de permanente basis vormen voor de uitbouw van nieuwe kennis-
bedrijvigheid en van een internationale uitstraling.

• Gent heeft talrijke verzorgingsinstellingen, ook in de kernstad. UZ, Sint-Lucas ziekenhuis en Jan Palfijn-
ziekenhuis hebben nog inbreidingsmogelijkheden.

• Ook U.G. (campussen Sterre en technologiepark), KAHO, CTL/BME,… kennen nog belangrijke inbreidings-
mogelijkheden.

• Met Flanders Expo als beurzen- en evenementensite met Vlaamse en internationale uitstraling, heeft Gent een
troef in handen.

• De biotechnologiesector met de vestiging van de VIB, vormt een nieuwe, sterk groeiende sector in Gent met
sterke werkgelegenheid en veel spin-off mogelijkheden.

• Gent bezit de potentie om bedrijven gespecialiseerd in persoonlijke dienstverlening/verzorging en
toerisme/recreatie als nieuwe vraagbedrijven (naast de industriële) voor vormen van laaggeschoolde arbeid aan
te trekken.

• De verschillende (leegstaande) terreinen bieden mogelijkheden voor kleinhandel (invalswegen, oud haven-
gebied) of kantoren (stationsomgevingen).

Ook inzake recreatie zijn de mogelijkheden niet uitgeput:

• Er kan verder gebouwd worden op de aantrekkingskracht van Gent en meer specifiek de Kuip als toeristische
bestemming van betekenis, zowel voor verblijf- als voor dagtoerisme. Er bestaat een trend om pleinen vrij te
maken voor andere dan parkeerfuncties en te benutten voor meervoudige recreatieve activiteiten (markten,
straatanimatie, evenementen) zodat de Kuip nog aantrekkelijker wordt. Het hoog aantal leegstaande historische
gebouwen in de Kuip biedt de kans voor de verdere uitbouw van cultuur en uitgaan in de Kuip. De opwaardering
van het water in de historische stad is te gebruiken als toegevoegde waarde voor stedelijke recreatie, zowel op
als langs het water.

• Louter kwantitatief is er een sterke aanwezigheid van infrastructuur voor sport en openluchtrecreatie als basis
voor de uitbouw van een recreatief netwerk met lage drempelwaarde. Hierbij zijn de mogelijkheden tot het
recreatief medegebruik van voorzieningen in scholen niet onbelangrijk. Nu reeds bestaat er een goede basis
voor samenwerking van gemeentelijke diensten, sportclubs en privésector voor het vergroten van het sport- en
speelaanbod. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid om landbouwgronden die niet meer met die functie
worden ingevuld als recreatie- of speelruimte te gebruiken.

• Door het wegsaneren van bouwblokken met een slechte fysische en vormkwaliteit in de meest verdichtte
buurten ontstaan potenties om buurtparken in te richten en zo meer groen in de wijken van de gordel aan te
brengen.

Landschappelijk houdt Gent eveneens nog enkele troeven en mogelijkheden achter de hand:

• De cultuurhistorische landschapsstructuur van de kastelensite met het sterke drevenpatroon en het spoor
enerzijds, en de voormalige aanwezigheid van evenementen en het antropogene, typische fysische systeem op
het oud vliegveld anderzijds, kan de basis vormen voor herbebossing en functionele recreatieve ontsluiting. In
combinatie met een ecologisch multifunctionele bosexploitatie kan dit zelfs een meerwaarde betekenen voor
natuur. In het kouter-bulkengebied kan samen met Leie en Kale de nog sterke aanwezigheid van
samenhangende landschappelijke relicten de basis vormen voor een landschappelijke versterking.

• De landschapsrelicten en parken in het oosten en het noorden, en de aanwezigheid van water en industriële
relicten en andere stedenbouwkundige elementen, kunnen samen de basiselementen vormen voor de
structurering van de nederzettingsstructuur. Ze kunnen ook als basis dienen voor een groenstructuur.
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4.4 Specifieke Problemen 

Een aantal specifieke problemen vragen meer duiding, omwille van hun bijzonder belang voor de stad Gent. Een
verdere uitwerking en situering is dan ook aangewezen of zelfs noodzakelijk om de gehele problematiek te
doorgronden. In de loop van het planningsproces werd het zoeken naar een mogelijke oplossing voor een aantal
van deze problemen reeds aangehaald als één van de grote uitdagingen voor het planningsproces. In hetgeen volgt
zijn deze verschillende problemen thematisch opgesomd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen natuur en
leefmilieu, economie (waaronder ook landbouw), wonen, recreatie, verkeer en lijninfrastructuur.

4.4.1 Wonen

4.4.1.1 Stadsvlucht

Terwijl Vlaanderen een lichte bevolkingsgroei kent, verliest Gent al sinds het midden van de jaren ‘60 permanent
inwoners. Bij de fusie van 1977 telde Gent 246.171 inwoners. Eind 1998 zijn er dat nog 223.983. Er verlaten dus
gemiddeld zo’n 1.000 inwoners per jaar de stad! Sinds 2000 is deze trend gestopt en groeit het aantal inwoners
weer aan (tot 226.083 eind 2001).

Uit de bevolkingsgegevens blijken de verhuisbewegingen van doorslaggevend belang te zijn voor de demografische
evolutie van de stad. De verhuisbewegingen spelen zich over het algemeen op korte afstand af en zijn veelal van
de stad weg. De meeste gezinnen verhuizen binnen een vertrouwde omgeving of naar een onmiddellijk aanliggend
gebied. Ze blijven weliswaar functioneel op de kernstad georiënteerd, maar ze vestigen er zich steeds verder
vandaan. Niet zozeer de deelgemeenten, maar wel het centrum verliest aan inwoners.

stadscentrum Gent > deelgemeenten Gent > randstedelijke zone > landelijke zone

Aan de twee uitersten van de bovenstaande doorschuifbeweging zijn de gevolgen het meest voelbaar: een bevolkings-
daling / stadsvlucht in het stadscentrum en een bevolkingsstijging / nieuwbouw in de landelijke zones. Het proportioneel
overaanbod van goedkopere bouwgronden in dergelijke landelijke gebieden en de totale autobereikbaarheid door ons
dicht wegennet maken deze verschuiving mogelijk. Er treedt dus een verdere verstedelijking van de regio Gent op
zonder dat we kunnen spreken van een doordachte stadsuitbreiding van de kernstad Gent zelf.

tabel 26 bevolkingsevolutie Gent 1978-1999

inw 1978 # inw nat. migratie 0-19j 20-65j +65j

1999 saldo tot. saldo tot.

246.171 223.983 -1598 -22728 -16164 -4918 -1106 

Tijdens de periode 1997-2001 tekenden vooral de westelijke en zuidelijke sectoren van de kernstad de grootste
bevolkingsverliezen op:

Heernis: -192 inwoners (sector A13)
Gent-Centrum-Zuid: -129 inwoners (sector A20)
Dierentuin: -370 inwoners (sector A24)
Sint-Pieters: -149 inwoners (sector A321)
Heuvelpoort: -226 inwoners (sector A33)
Station: -301 inwoners (sector A35)
Ganzendries: -244 inwoners (sector A40)
Brugse Poort: -797 inwoners (sector A521)
Nieuw Gent: -201 inwoners (sector B443)
Steengoed: -203 inwoners (sector M112)

In deze sectoren is er geen spectaculaire toename van de leegstand. Daar speelt er zich dus wellicht een grote
verschuiving af van vaste bewoners naar niet-gedomicilieerden (studenten, starters, vreemdelingen enz. )

Bevolkingstoename was er voor dezelfde periode vooral in de noordelijke delen van Sint-Amandsberg, Oostakker,
Drongen en de noordelijke delen van de gordel (Bloemekenswijk en Rabot) en de binnenstad (Prinsenhof, Briel,
Begijnhofdries, Patershol, Sint-Jacobs).
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Bovendien is dit verhuisgedrag sterk leeftijdsgebonden. De grootste groep onder ‘de vestigers’ zijn jongeren en
jongvolwassenen van 20 tot 24 jaar, terwijl bij ‘de vertrekkers’ voornamelijk de kinderen van 0 tot 4 jaar en de
middelste leeftijdsklasse van 30 tot 34 jaar of de grotere gezinnen met kinderen overwegen. Deze selectieve
ontvolking heeft uiteraard z’n impact op de globale leeftijdsopbouw van de resterende Gentse bevolking. De
stadsvlucht heeft een relatieve daling van het aandeel kinderen tot gevolg. De daling van het aantal kinderen (0-19j)
is veel groter dan de lichte daling van het aandeel 65+ers: in 1999 waren er 16.164 kinderen minder dan in 1978.
Een belangrijk gevolg hiervan is de sterke veroudering van de bevolking.

De vrijgekomen woongelegenheden van gezinnen met kinderen (gezinnen van drie en meer personen) zullen verder
door kleinere gezinnen (een- en tweepersoonshuishoudens) ingenomen worden. De stad Gent zal volgens deze
projectie dus nog eenzijdiger worden wat betreft gezinssamenstelling, doordat het bestaande overwicht van
alleenstaanden nog groter wordt.

In Gent zal de bevolking bovendien op langere termijn nog verder beginnen afnemen, ditmaal niet door een negatief
migratiesaldo, maar door een negatief natuurlijk saldo dat algemeen voor Vlaanderen waarneembaar zal zijn. Het
aantal sterfgevallen is momenteel nog aan het dalen in Gent maar zal op langere termijn beginnen toenemen. De
bevolking is immers gemiddeld ouder, waardoor Gent vroeger dan algemeen voor Vlaanderen die daling van het
natuurlijk saldo zal doormaken. Hoe minder jonge gezinnen met kinderen er nog in de stad wonen en zullen wonen,
hoe sterker de vergrijzing zal opvallen en hoe vroeger het natuurlijk saldo zal beginnen dalen.
Het is dus nodig dat de stad op kortere termijn haar woningaanbod gevoelig opvoert, zowel kwalitatief als
kwantitatief. We stellen immers vast dat er op dit ogenblik een jaarlijkse toename van circa 30.000 woningen in
Vlaanderen is. Indien men de centrumfunctie van de stad wil behouden, een ontvolking wil vermijden en een
concentratie van bewoning in de steden wil nastreven, zal Gent haar aantrekkingskracht inzake het wonen moeten
versterken. Een overaanbod aan woningen in de nabije toekomst is voor Vlaanderen immers niet ondenkbaar. Uit
prognoses blijkt dat het aantal gezinnen vanaf 2013 zou kunnen dalen!
Om de stadsvlucht blijvend te keren zal Gent een kwalitatief concurrentieel woningaanbod moeten realiseren. Hierbij
zal rekening moeten gehouden worden met de bestaande wensen van verschillende groepen. Het Vlaams
woonbeleid en het ruimtelijk beleid van het RSV vormen het kader waarbinnen Gent dient te werken.

4.4.1.2 Hoogst aantal slechte woningen in Vlaanderen

Het aandeel ‘slechte woningen’ 100 in het arrondissement Gent is hoger dan gemiddeld in Vlaanderen. Indien men niet
ingrijpt zal het aandeel slechte woningen uiteraard blijven toenemen: op Vlaams niveau zal het aandeel slechte
woningen stijgen van 10,7% in 1991 naar 15% à 16% in 2010, afhankelijk van het scenario (393.000 à 424.000
woningen in absolute cijfers). Voor het arrondissement Gent ligt deze toename zelfs nog aanzienlijk hoger: van 17,8%
in 1991 naar 24 à 28% slechte woningen in 2010, afhankelijk van het gekozen scenario.

In de stad Gent zelf werd, uitgaande van de woningouderdom, het aantal slechte woningen in 1991 geraamd op
15.799101. Hiermee neemt de stad Gent ongetwijfeld het merendeel van de slechte woningen binnen het
arrondissement voor haar rekening. Zonder doortastende renovatie- en vervangingsinitiatieven zal het aantal
slechte woningen verder toenemen tot 23.379 eenheden in het jaar 2007. We kunnen uit de Vlaamse
woonbehoeftestudie en de eigen berekeningen concluderen dat Gent als gemeente de grootste inspanning van
Vlaanderen moet leveren inzake renovatie en vervangingsbouw.

4.4.1.3 Te dense 19de-eeuwse gordelwijken

De wijken binnen de 19de-eeuwse gordel worden gekenmerkt door het tegelijk voorkomen van zeer dicht,
speculatief ontstaan, stedelijk weefsel en grote openheid of leegtes van (en rond) infrastructuren. Zoals reeds werd
aangehaald bevindt zich hier het grootste gebrek aan recreatief groen.

In het algemeen wordt de 19de-eeuwse gordel als te dicht bebouwd ervaren, weinig huizen hebben een tuin en er
is een algemeen gebrek aan voorzieningen. Binnen dit dense woonweefsel is er een grote behoefte aan
speelruimte. De kindonvriendelijkheid van de stad is, naast het ontbreken van een tuin, het gebrek aan groen, een
te kleine woning en een gebrek aan comfort in bepaalde buurten, een belangrijke oorzaak van stadsvlucht.
Bovendien verhindert het verval van de 19de-eeuwse gordel de uitbouw van het hele stedelijk weefsel.

Om voor deze problemen een oplossing te bieden is een ruimtelijke herstructurering van deze verschillende buurten
en wijken noodzakelijk. De buurten dienen niet alleen ruimtelijk aan elkaar maar ook aan het centrum en de voorstad
gekoppeld te worden. Tevens dient een belangrijke verluchting van de té dens bebouwde buurten nagestreefd te
worden. Een aantal bouwblokken zullen moeten uitgepit en gesloopt worden. Enkel op die manier kan men komen
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tot een kwalitatieve woon- en leefomgeving, waarbij voldaan wordt aan de behoeften van groen en recreatieve
ruimte. Uiteraard dient hierbij voldoende aandacht te gaan naar de sociale verweving van de bevolking en het
tegengaan van verdringing van de huidige bewoners.

De stad dringt er binnen het afbakeningsproces sterk op aan dat een specifieke taakstelling inzake renovatie en het
‘verluchten’ van de 19de-eeuwse gordel zou opgenomen worden. Het voeren van een actief grond- en pandenbeleid
zal ook hier uitdrukkelijk naar voor geschoven worden.

4.4.1.4 Zonevreemde woningen

Bij een eerste telling komt men voor Gent aan 2.052 zonevreemde woningen. Hierbij dient opgemerkt dat op de
kaart enkel de concentraties van zonevreemde woningen, van groepen en linten zijn aangegeven. Het werkelijke
aantal is lager. Ook de woningen in goedgekeurde verkavelingen van voor het gewestplan zijn hierin opgenomen.
Dit uit zich vermoedelijk in het aantal woningen in landbouwgebied. Bovendien blijkt dat in een aantal BPA’s al heel
wat zonevreemde woningen in het verleden herbestemd werden.

Het betreft echter dikwijls zeer verspreide bebouwing, die in het geval van het buitengebied het landschap nog
verder aantast terwijl al heel wat lintbebouwing in het gewestplan is opgenomen. Opvallende groepen in stedelijk
gebied zijn te vinden rond het Guislaininstituut, rond de Acecfabriek, een volledig bouwblok aan Dok Zuid,
Proeftuinstraat, Industrieweg,... Dit gaat meteen over een groot aantal woningen op een relatief kleinere oppervlakte
in vergelijking met zonevreemde woningen in het buitengebied.

tabel 27 verdeling zonevreemde woningen per gewestplanbestemming

Gewestplanbestemming Aantal

landbouwgebieden 590

landschappelijk waardevolle landbouwgebieden 178

bedrijventerrein 778

groen- en natuurgebieden 225

andere 284

Totaal 2.052

bron: Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Stad Gent, september 2001

Indien men kijkt naar de verdeling over de bestemmingen komt men aan:
• 1/3 in landbouwgebied (landschappelijk storend);
• 1/3 in industriegebied en haven (bv. Wiedauwkaai, Proeftuinstraat, Industrieweg, enz. ) 
• 1/3 in alle andere bestemmingen zoals park, buffer, diensten, enz. waaronder ook in groengebieden (park, buffer en natuur).

De woningen in landbouwgebied zijn in vele gevallen storend voor het landschap. In industriegebied zijn zij dat
minder, maar brengen zij zo hoge kosten met zich mee wanneer men de beperkte, bezette industriegrond vrij wil
maken. Het behoud van verspreide bebouwing kan daarentegen wel grote ontwikkelingen bv in de haven
hypothekeren. In de andere, veelal groene bestemmingen, bevinden zich minstens 225 woningen. Dit zijn de meest
problematische omdat ze in kwetsbare gebieden liggen (bv Gentbrugsemeersen, Kastelensite, Groene Velden,
Malem).

4.4.2 Natuur en leefmilieu

4.4.2.1 Verdroging

De verdroging en de hoge overstromingsrisico’s die aanwezig zijn in en rond de stad vormen een belangrijk knelpunt.

Een manier om deze evolutie te keren is het werken aan een integraal waterbeheer of ‘het tot stand brengen,
ontwikkelen en instandhouden van evenwichtige waterhuishoudkundige systemen die een verantwoord menselijk
gebruik van het water waarborgen en die aan de vraag van de gewenste ecosystemen kunnen voldoen’. Dit houdt
in bescherming/herstel van de waterkwaliteit, duurzaam beheer, het verzekeren van de waterafvoer en behoud en
herstel van de ecologische waarden102. Het maximaal herstellen van de natuurlijke loop van oppervlaktewateren en
de herwaardering van grachtenstelsels voor de afvoer van hemelwater (wat een gescheiden afvoer van hemelwater
inhoudt) zijn slechts twee voorbeelden van ingrepen die binnen dit kader naar voor kunnen worden geschoven.
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Een volledig inzicht in de complexe hydrologische situatie van Gent ontbreekt echter. Bovendien zijn de oorzaken
van verdroging, zoals hierboven opgesomd, divers en moeilijk te lokaliseren of kwantificeren. Daarom worden een
aantal kaarten voorgesteld die enkele aspecten van de problematiek in Gent schetsen.

Infiltratiegebieden en kwelzones 103

Op basis van de bodemkaart zijn de infiltratiegebieden en kwelzones in Gent afgebakend. Dit gebeurt op basis van
de vochttrap, waardoor een zekere vereenvoudiging van de gegevens optreedt. Deze vereenvoudiging leidt tot een
overschatting van de kwel en een onderschatting van infiltratie.

kaart 60 projectie van bebouwde zones op infiltratiegebieden 104 

Als infiltratiegebied zijn de droge zand- tot lichte zandleemgronden afgebakend (kaart 60). Dit zijn bij benadering de
gebieden waar regenwater het meest in de bodem dringt en waardoor de grondwatertafel wordt aangevuld. De
belangrijkste bedreiging van deze gebieden is verharding met waterondoordringbare materialen (gebouwen, wegen,
parkings,…). Daardoor wordt het hemelwater versneld afgeleid zodat geen infiltratie in de bodem mogelijk is.

De belangrijkste infiltratiegebieden situeren zich in het noorden (dekzandrug Stekene-Maldegem en uitlopers) en in
het zuidwesten van Gent (Drongen - Sint-Denijs-Westrem - Zwijnaarde).

De bebouwde zones, zowel industrie als bewoning, zijn op de infiltratiegebieden geprojecteerd. Zodoende wordt
duidelijk welke infiltratiegebieden nu al in min of meerdere mate verhard zijn. Het grootste knelpunt situeert zich ter
hoogte van Drongen, in mindere mate rond Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde. Hoewel de versteningsgraad in de
stadsrand niet maximaal is, zijn maatregelen in deze woonzones om de waterondoorlaatbare oppervlakte te
reduceren nodig. Een tweede knelpunt is de industrie in het uiterste noorden van Gent. Het betreft hier een deel van
de terreinen van Sidmar. Het grootste deel van het infiltratiegebied is bebouwd (onder meer met kantoorgebouwen),
een ander stuk is bebost.

De kwelzones zijn in feite de vochtige valleigebieden. Zij zijn zeer kwetsbaar voor verdroging, voornamelijk door de
afname van de natuurwaarde. Uit een korte analyse van de meest recente Biologische waardering blijken de voor
waterstandverlaging gevoelige vegetaties105 in Gent inderdaad voornamelijk voor te komen in de valleien. Daarnaast
blijken ook verspreid voorkomende gesloten depressies en opgespoten gronden (met vaak een valse watertafel)
flora te bevatten, gevoelig aan waterstandsdaling.

Bovendien zijn deze laag gelegen gronden belangrijk als buffer om bij hevige neerslag een teveel aan water op te
vangen. Deze functie van waterberging hebben de valleien eeuwenlang vervuld, maar dit is hen nu grotendeels
ontnomen. Enkele gebieden, waarvan het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen veruit het grootste is, loopt wel
nog onder water in de winter. Een belangrijke oorzaak van verdroging in deze gebieden is drainage van de gronden
om landbouw of bebouwing mogelijk te maken. Eén manier om de gronden droger te maken is ophoging, daarom
zijn ook de opgehoogde gronden afgebakend. Valleien zijn ook kwetsbaar voor verharding, omdat zij een reservoir
vormen voor het afstromend oppervlaktewater dat in de vallei tijd en plaats krijgt om in de bodem te dringen.

kaart 61 alluviale bodems van valleigebieden en opgehoogde gronden 106

De alluviale bodems van de valleigebieden en opgehoogde gronden worden voorgesteld op kaart 61. Als alluviale
gronden zijn geselecteerd de kleibodems en de natte, lemige bodems. Op de kaart herkent men de Moervaart, de
Leievallei, die zeer breed wordt ter hoogte van Blaarmeersen, Bourgoyen en Ossemeersen, de restanten van de
vallei van de Oude Kale, de Bovenschelde (tot aan de Ringvaart) en, beperkt tot de Gentbrugsemeersen, de
Benedenschelde. Opgehoogde gronden komen het meest voor in het industriegebied langs het kanaal Gent-
Terneuzen, maar ook in en langs de meeste valleien. Bebouwing in de valleien zelf is beperkt (deze gronden zijn op
zich niet geschikt voor bebouwing), enkel het industrieterrein aan de Ringvaart ter hoogte van Wondelgem ligt op
natte bodems. Ook opgehoogde delen van valleien zijn deels bebouwd, bijvoorbeeld in Mariakerke.

kaart 62 infiltratie- en kwelgebieden geprojecteerd op het gewestplan 107

Op kaart 62 zijn de infiltratie- en kwelgebieden geprojecteerd op het gewestplan van Gent. Op die manier kan hun
planologische bestemming nagegaan worden. De kwelzones liggen voornamelijk in groengebied in de Leievallei, ter
hoogte van de Vinderhoutse bossen en de Bourgoyen en ter hoogte van de Bovenschelde. Verder liggen zij op
recreatiegebied (Blaarmeersen), in landbouwzone (onder meer vallei van de Moervaart) en op industriegebied
(Wondelgem, E19/E40). Voornamelijk in landbouwgebied zijn maatregelen mogelijk om het nat karakter, en
daarmee de hoge natuurwaarde, te behouden (peilbeheer, extensieve landbouw).
De infiltratiezones vallen quasi niet onder groene gewestplanbestemmingen, maar voornamelijk onder woon- en
industriezones. Slechts een deel is landbouwgebied. Om aanvulling van de grondwaterlagen mogelijk te maken, zijn
dus maatregelen nodig om in deze bebouwde en te bebouwen gebieden infiltratie te bevorderen.
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Verharding van het oppervlak
De verharde oppervlakte in Gent staat als grijze achtergrond op de meeste kaarten van de deelstudie leefmilieu
afgebakend. Het gaat om de wegen en de bebouwde zones. Deze bebouwde zones zijn niet overal even compact,
maar we krijgen toch een beeld van de verharde oppervlakte in Gent. Hieruit blijkt duidelijk dat Gent voor een groot
deel versteend is, wat een versnelde afvoer van regenwater tot gevolg heeft, resulterend zowel in verdroging als in
een groter risico op overstroming. Maatregelen om hemelwater te bufferen en om infiltratie in de bodem te
bevorderen zijn hier noodzakelijk.

4.4.2.2 Geluidsoverlast 

De belangrijkste knelpunten inzake geluidsoverlast bevinden zich op de plaatsen waar verkeerslawaai voorkomt en
een belangrijke woonfunctie is gesitueerd. In Gent is dat dan vooral op de P-route, de stadsring en de radiale
invalswegen (die uitmonden in N9 naar Eeklo en Wetteren, de N60 naar Oudenaarde, de N43 naar Deinze en de
N70 naar Lokeren) en daar waar woonwijken grenzen aan E40, E17 of R4. Vooral de zone tussen de P-route en de
stadsring, dus dat deel van het centrum van Gent waar de auto ‘vrij spel’ heeft, lijkt sterk onderhevig aan
verkeerslawaai. Blijkbaar verschuift het mobiliteitsplan de problemen van het autogebruik vanuit het centrum naar
de zone juist daarbuiten, tot en met de stadsring. Specifiek voor de stadsring kunnen hogere waarden verwacht
worden nabij de belangrijke kruispunten (Dampoort, Heuvelpoort, Keizerspoort, Drongense Steenweg,…). Ook de
files aan de ondergrondse parkings op drukke dagen vormen een bijkomend probleem op de invalswegen tot vlakbij
het centrum.

Een specifiek knelpunt komt voor ten zuiden van het Sint-Pietersstation, ter hoogte van de lanen die uitkomen op
de Sterre, de C. Heymanslaan en het grootste deel van de Zwijnaardse steenweg.

Een knelpunt is eveneens de R4 ter hoogte van Bourgoyen-Ossemeersen: ondanks het ontbreken van bebouwing,
is het wel een stiltebehoevende site, omwille van natuur en recreatie.

4.4.2.3 Luchtvervuiling

De belangrijkste pijnpunten inzake luchtvervuiling situeren zich ter hoogte van de industrie, langs de belangrijkste
verkeersaders en in Gent-Centrum. De industriële complexen in de Kanaalzone, de voorhaven en het kruispunt E17-
E40 stoten relatief hoge concentraties polluenten uit. Oppervlakte Nox-uitstoot komen bijvoorbeeld voor ter hoogte
van Sidmar, Rodenhuize, Langerbrugge, Gent-Centrum en Zwijnaarde. Ook het industrieterrein van Drongen en dit
ten zuiden van Oostakker hebben hun bijdrage aan deze Nox-uitstoot. Hier zijn echter geen cijfers van bekend. Inzake
CO zijn vooral ter hoogte van Sidmar en het kruispunt E40-E17 concentraties te noteren als gevolg van de industriële
activiteiten. Sox-emissies zijn vooral te noteren ter hoogte van Sidmar, Langerbrugge, (mede veroorzaakt door het
verkeer) ter hoogte van Rodenhuize en, zij het iets meer gespreid, in het noorden van Gent-Centrum.

Daarnaast kan aangetoond worden dat het autoverkeer een belangrijke luchtvervuiler is. Het speelt vooral een rol
bij de Nox- en CO-verontreiniging (respectievelijk 60% en 90% van de immissies). De emissiewaarden van het
verkeer worden in belangrijke mate bepaald door de verkeerssnelheid (de Nox-emissie verhoogt bij toenemende
snelheid, de CO-emissie neemt af). Concentraties van Nox-uitstoot zijn dan ook te vinden langs E17, E40, R4 en
B401. Concentraties van CO zijn veeleer te vinden in Gent-Centrum (o.a. R40) en het kruispunt E40-E17.

Tenslotte bepalen de bebouwingsgraad en de hoogte van de gebouwen in belangrijke mate de verspreiding van
polluenten in de lucht, terwijl de energievoorzieningen en de staat van de gebouwen zelf mee bepalend zijn voor de
emissie. Zo is er, ingevolge geconcentreerde aanwezigheid van verbranding van steenkool een belangrijke Sox-
uitstootconcentratie in de 19de-eeuwse gordel rond de Gentse binnenstad.

In de eerste plaats moet getracht worden de hinderbronnen zoveel mogelijk te saneren (brongerichte aanpak, bv
maatregelen om het individuele verkeer te beperken) of te bufferen. Om de emitterende functies te bufferen moet
voldoende plaats voorzien worden. Behalve het geluidsdempend vermogen heeft groen een groot vermogen tot
zuivering van vervuilde lucht. Zelfs 1 bomenrij langs een verkeersader kan een beduidend effect veroorzaken, wat
pleit voor meer straatbomen.

Het gebied in Gent met de meeste hinder wat betreft gezonde lucht situeert zich ten oosten van de Kanaalzone
(vanaf Oostakker). Daarmee moet zeker rekening gehouden worden bij het invullen van dit gebied naar functies toe.
Na saneren en bufferen moet gekozen worden voor de functies waarop die hinder de minste impact heeft. Zo is het
bijvoorbeeld naar landbouw toe meer opportuun daar sierteelt te stimuleren dan melkveehouderij, omwille van de
dioxineproblematiek (met het bijkomende voordeel dat energie-uitwisseling tussen sierteelt en industrie mogelijk is).
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De zeer lage bosindex rond Gent maakt reeds duidelijk dat er geen noemenswaardig scherm bestaat rond de
vervuilingsbronnen in de Kanaalzone, noch op andere industriële sites (Zwijnaarde, Wondelgem,…). De verwachte
verhoging van de concentratie aan koolstofdioxide in de atmosfeer en de vrees voor bijhorende
klimaatveranderingen maakt bovendien dat bossen een belangrijke taak hebben als opslagplaats voor koolstof.

4.4.2.4 Bodemverontreiniging

Als bronnen van bodemverontreiniging kunnen we heel wat menselijke activiteiten bestempelen. Industriële activi-
teiten, pesticiden, afvalverwerking en verkeer zijn belangrijke bronnen van verontreiniging met zware metalen.
De land- en tuinbouw brengt door meststoffen grote hoeveelheden nitraat en fosfaat in het milieu.

Bodemverontreiniging is vaak een historisch probleem. Na ruim een eeuw industriële ontwikkeling in een tijd van
beperkte regelgeving en een veel minder uitgesproken milieubewustzijn, zijn een groot aantal (voormalige)
industriële sites vervuild. Zonder actief ingrijpen zal reeds aanwezige verontreiniging zich verspreiden en steeds
grotere vormen aannemen.

Bodemverontreiniging is onverbrekelijk verbonden met verontreiniging van het grondwater. De verontreinigingen
mogen dan vaak plaatselijk zijn, via het grondwater kunnen zij veel onheil aanrichten. Het Vlaams
bodemsaneringsdecreet maakt onderscheid tussen historische en nieuwe verontreinigingen. Historische
bodemverontreiniging is deze ontstaan vóór het decreet (29.10.95), nieuwe bodemverontreiniging is erna ontstaan.
De controle op bodemverontreiniging is vanaf dit bodemdecreet gelukkig veel groter geworden. Maar ook de
milieuvergunningen hebben hun bijdrage, hier kunnen immers voorwaarden opgelegd worden om
bodemverontreiniging te voorkomen.

Bodemverontreiniging legt een zware hypotheek op het verdere gebruik van een site: saneren is zeer duur, niet
saneren is op zich nefast en maakt de grond onbruikbaar voor de meest belangrijke stedelijke functies (wonen,
werken, recreëren,…). Daarom moet het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging een prioriteit zijn in het
stedelijk (milieu)beleid.

De relatie tussen ruimtelijk beleid en bodembeheer ligt voornamelijk in de beperking van het gebruik van sites
omwille van bestaande bodemvervuiling. Concrete gevallen in Gent zijn bijvoorbeeld het eilandje tussen de
Bovenschelde, de Ringvaart en het Kanaal van Zwijnaarde, waar de vestiging van bedrijvigheid zwaar
gehypothekeerd blijkt door bestaande vervuiling van de bodem.

Situatie in Gent
De bodemvervuiling in Gent werd reeds aangehaald binnen de beschrijving van het fysisch systeem. Een eerste
conclusie die kan getrokken worden uit kaart 14, is dat het om heel wat verontreinigde percelen gaat. Deze percelen
concentreren zich in de 19de-eeuwse gordel, langs de kanaalzone (tot aan Muide), rond het kruispunt E40-E17,
tussen de ringvaart en de R4, ter hoogte van het waterzuiveringsstation en Flanders Expo. Nog andere grote
percelen komen voor ter hoogte van de Gentbrugsemeersen, op het eilandje ten oosten van Zwijnaarde en ten
noorden van de R4 richting Oostakker. Verder komen er hier en daar versnipperd nog wat kleinere verontreinigde
percelen voor. De potentieel verontreinigde sites (rekening houdend met de onvolledigheid van de lijst) komen
sterker verspreid voor, en ook meer in de woonkernen buiten het centrum van Gent (Sint-Amandsberg, Wondelgem,
Mariakerke). Grotere potentieel verontreinigde oppervlakten komen voor ter hoogte van het recreatiecentrum
Blaarmeersen, Gentbrugsemeersen, KMO-zone van Gentbrugge en de Oude Kale. Het feit dat OVAM eerst naar
oude potentiële bodemvervuiling zoekt, kan verklaren waarom vooral in Gent-Centrum en de 19de-eeuwse gordel
de meeste sites al zijn gevonden.

Via GIS kan de som worden gemaakt van de kadasterpercelen die voorkomen in het register van verontreinigde
gronden. Deze bedraagt 735,3 ha of 4.7% van het Gentse grondgebied. Het areaal van gekende kadasterpercelen
met potentieel verontreinigde gronden bedraagt 293.7 ha of 1.86% van het Gents grondgebied 108.

De historisch verontreinigde gronden, waar bodemsanering prioritair moet plaatsvinden (volgens B.S. 4/9/97), zijn
gesitueerd in de 19de-eeuwse gordel en de Kanaalzone, in de Gentbrugsemeersen, aan beide zijden van het
Kanaal van Zwijnaarde, het Kanaal Gent-Terneuzen en de Kennedylaan, de versnipperde sites ter hoogte van
Muide en Meulestede, en 1 site vlakbij de Bourgoyen-Ossemeersen. De totale oppervlakte van deze verplicht te
saneren historisch verontreinigde gronden bedraagt 157 ha. Dus de saneringsverplichting is opgelegd aan 21% van
de verontreinigde gronden of 1% van het Gentse grondgebied.
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Volgende tabel geeft weer welke bestemming de verontreinigde percelen op het gewestplan hebben. 53% van de
verontreinigde percelen is gesitueerd in een gebied bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, 13,7% is
gelegen in industriegebied, 7,7% in woongebied, 5,4% in gebieden voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen
en 6,2% in natuur- of parkgebieden. In woonuitbreidingsgebieden liggen slechts een zeer beperkt aantal verontreinigde
percelen. Deze 2 percelen (samen 1,2 ha) zijn gelegen in het woonuitbreidingsgebied te Wondelgem. In het
cultuurhistorisch centrum van Gent ligt ongeveer 8,5 ha verontreinigde percelen of 1,2% van de verontreinigde percelen.

Nieuwe bodemverontreiniging moet gesaneerd worden indien de bodemverontreiniging de bodemsaneringsnormen
overschrijdt. Deze normen werden door de Vlaamse regering vastgelegd in functie van het gebruik of de
bestemming van de grond. Het is zo dat men voor gronden gelegen in bv natuurgebied sneller tot sanering zal
overgaan dan voor gronden gelegen in woongebied. Gronden gelegen in woongebied zal men op zijn beurt sneller
moeten saneren dan gronden gelegen in industriegebied. Voor historische bodemverontreiniging geldt dat enkel tot
sanering wordt overgegaan indien de bodemverontreiniging een ‘ernstige bedreiging’ vormt. Deze historisch ernstig
verontreinigde gronden staan vermeld in het Belgisch Staatsblad.

Eens men tot sanering overgaat (zowel van nieuwe als van historisch verontreinigde gronden), zal men steeds
trachten de achtergrondwaarde109 voor de bodemkwaliteit te realiseren. Indien de achtergrondwaarde omwille van
bepaalde redenen (wegens de kenmerken van de bodemverontreiniging of van de verontreinigde gronden) niet
gerealiseerd kan worden, worden er gebruiksvoorwaarden opgelegd. Zo zal bv een verontreinigd terrein dat bedoeld
is als speelterrein voor kinderen, van functie moeten wijzigen indien niet in die mate kan gesaneerd worden dat er
geen gevaar is voor de spelende kinderen.

De meeste verontreinigingen komen voor in gebieden die bestemd zijn voor industrie. Binnen deze gebieden zal
men minder snel gebruiksbeperkingen opleggen dan in gebieden met woonfunctie, recreatiefunctie, natuurfunctie
en andere kwetsbare functie. Indien een site dus niet op voldoende wijze kan gesaneerd worden, kan er overwogen
worden om het gebruik van de site te wijzigen. Men dient in het ruimtelijk beleid (bv BPA’s of bij plannen van nieuwe
verkavelingen) rekening te houden met deze gebruiksbeperkingen, zodat er voorwaarden of beperkingen kunnen
opgelegd worden naar grondgebruik.

tabel 28 percentage verontreinigde percelen per gewestplanbestemming

bestemming percentage  oppervlakte

verontreinigde verontreinigde 

percelen grond

woongebieden 7.7% 56.6 ha

woongebieden met cultureel,

historische en/of esthetische waarde 1.2% 8.5 ha

woongebieden met landelijk karakter 0.05% 0.4 ha

woonuitbreidingsgebieden 0.2% 1.2 ha

gebied voor stedelijke ontwikkeling 1.0% 7.7 ha

gebieden voor gemeenschaps-

voorzieningen en openbaar nut 5.4% 39.7 ha

dienstverleningsgebieden 0.5% 3.3 ha

gebieden voor verblijfrecreatie 0.08% 0.6 ha

parkgebieden 2.5% 18.2 ha

bufferzones 1.3% 9.7 ha

natuurgebieden 3.7% 26.8 ha

natuurgebieden met wetenschap-

pelijke waarde of natuurreservaten 0.5% 3.8ha

agrarische gebieden 0.5% 3.3 ha

landschappelijk waarde-

volle agrarische gebieden 0.03% 0.23 ha

industriegebieden 13.7% 100.6 ha

regionaal bedrijven-

terrein met openbaar karakter 0.5% 3.5 ha

bijzonder reservatiegebied (cf. Teleport) 2.0% 14.6 ha

Gebied voor zeehaven-

en watergebonden bedrijven 53.3% 391.8 ha

reservegebieden voor industriële uitbreiding
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bestemming percentage  oppervlakte

verontreinigde verontreinigde 

percelen grond

(industrieel + uitbreiding havenactiviteiten) 0.03% 0.2 ha

ambachtelijke bedrijven en kmo’s 3.4% 25.1 ha

gebied voor handelsbeursactiviteiten 

en grootschalige culturele activiteiten 2.1% 15.1 ha

totaal verontreinigde grond 100% 735 ha  

Van vele verontreinigde gronden (zowel historische als nieuwe) die gesaneerd dienen te worden, weet men in vele
gevallen niet wie voor deze verontreiniging aansprakelijk was. Voor deze gevallen is het OVAM zelf die de
(pre)financiering van de sanering moet ophoesten. Op voorstel van OVAM stelt de Vlaamse regering elk jaar de
indicatieve lijst van ambtshalve uit te voeren bodemsaneringen vast, met ramingen van de kosten ten laste van het
MINA-fonds. Men begint bij OVAM dus met de sanering van de meest bedreigende verontreinigingen. Het probleem
dat zich hier stelt is dat men geen idee heeft van de termijn waarin de saneringen zullen plaats vinden. Het is
allemaal afhankelijk van het budget. Enkel bij verontreinigingen waarvan de saneringsaansprakelijke aangeduid kan
worden, kan de sanering op een degelijke manier gepland worden.

Op sites waar vroeger risicoactiviteiten plaatsvonden, zal men pas bij overdracht te weten komen of deze sites al
dan niet verontreinigd zijn.

figuur 6 aandachtszones verontreinigde gronden
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KERNSTAD

• 1,5% verontreinigde sites
• 2,7% potentieel verontreinigde sites  

19de-eeuwse GORDEL

Grootste knelpunt
• 7,2% verontreinigde sites
• 6,0% potentieel verontreinigde sites  

STADSRAND

• 2,2% verontreinigde sites
• 2,3% potentieel verontreinigde sites

(vervolg)



4.4.2.5 Beperkte realisatiegraad van het gewestplan inzake natuur

Niet-realisatie van het gewestplan t.a.v. natuur
kaart 63 bodemgebruik versus bodembestemming inzake natuur 110

Deze kaart toont een confrontatie tussen het huidig groene-ruimte-gebruik en het gewestplan. De eigenlijke
bedoeling van het gewestplan is op mesoschaal aan te geven wat het planologisch gewenste bodemgebruik is. Het
huidige open ruimtegebruik valt echter niet samen met wat op de gewestplannen bedoeld is. Ook binnen de
verschillende open ruimtegebruiken is er een belangrijke afwijking tussen het huidig bodemgebruik en wat de
wetgever op het gewestplan voorzien had.

Om tot kaart 63 te komen, werden het gewestplan en de bodemgebruikskaart gewoon op elkaar gelegd. De
gewestplanbestemmingen werden in 3 klassen onderverdeeld: groene bestemming, agrarische bestemming en al
de rest als overige bestemming. Dit is een grondige simplificatie maar naar de juridisch-planologische betekenis
voor het groen en de natuur is dit relevant.

Van het landbouwgebruik valt op dat grote delen van de Leievallei (natuurgebied), de Gentbrugsemeersen (natuur-
en parkgebied) en de Vallei van de Bovenschelde (natuurgebied) op het gewestplan groen zijn ingetekend. Deze
oppervlakte is met de laatste gewestplanwijziging nog gestegen doordat de meersen aan de Watersportbaan, de
rand van de Gentbrugsemeersen en de Overmeersen groen werden ingetekend. Daarnaast zijn al de huidige op het
gewestplan ingetekende buffers in landbouwachtig bodemgebruik. Deze oppervlakte zal niet veel veranderen als
BPA’s en verkavelingen in rekening gebracht worden. In de huidige BPA’s wordt de groene bestemming namelijk
altijd bestendigd. De 879 ha groengebieden met huidig landbouwgebruik (21,2% van het huidige landbouwgebruik)
kan hoofdzakelijk bestemd worden als oneigenlijk bodemgebruik. Daartegenover staat dat van de
landbouwgebieden slechts 63 ha in ander groen bodemgebruik ligt, dit zijn hoofdzakelijk kleinere bosperceeltjes.

Daarnaast heeft 20,4% van het landbouwgebruik op het gewestplan een paarse (industrie) en rode (wonen) kleur,
dit voornamelijk in de reststukjes in Oostakker, Wondelgem en Mariakerke, uitbreidingszones voor industrie en
wonen in de Gentse Kanaalzone en stadsrand. Bij de verfijning op BPA-niveau en in goedgekeurde verkavelingen
worden deze zones bijna steeds opgegeven voor de landbouw. Deze zones worden opgevuld en in zeer geringe
mate worden huidige landbouwgronden ingetekend als groen. Dus de 846 ha landbouwpercelen in niet gele en niet
groene bodembestemmingen kunnen beschouwd worden als nog te verdwijnen open ruimte in het stedelijk en
randstedelijk gebied. Dit is 5,3% van het Gents grondgebied of 20,4% van het huidig landbouwachtig bodemgebruik.

Van het andere open ruimte gebruik zijn slechts 665 ha groen ingetekend op het gewestplan. 969 ha liggen in harde
bestemmingen, dit is 57% van dit ander groen of 12,7% van de totale groene ruimte. Het zijn ongeveer alle spontane
bossen in de kanaalzone en langs de ring en daarnaast heel wat kasteelparken en ander cultuurgroen. In het
infrastructurenlandschap van Zwijnaarde zijn deze gebiedjes slechts voor een stuk ingekleurd als park. Dus vele
parken, nutsgroen en ongeveer alle tuinen zitten vervat in woonzones of andere harde functies (o.a. zones voor
gemeenschapsvoorzieningen) en zijn dus in zekere zin bedreigd. Een aantal van deze gebieden zijn als
groengebied toch beschermd op een lager niveau (BPA’s en verkavelingen).

Op het gewestplan zijn in Gent 751 ha ingetekend als natuurgebied of natuurreservaat. Hiervan wordt slechts de
Bourgoyen—Ossenmeersen als natuurreservaat beheerd (ongeveer 180ha). Alle huidige als natuur te beschouwen
vegetaties en complexen die in harde bestemmingen liggen, worden uiteraard ook niet beheerd als natuurgebied.
Het is dus een belangrijk knelpunt dat het grootste gedeelte van gebieden ingetekend als natuurgebied (groen) niet
als zodanig beheerd wordt.

Gerichtheid van de bescherming van natuurwaarden in groengebieden
kaart 9 vegetatiebescherming 

Een knelpunt in verband met de bescherming van vegetaties is de gerichtheid van de bescherming van natuur-
waarden in groengebieden. Het is echter zo dat de huidige natuurwaarden zich niet aan die groene omgrenzing
gehouden hebben.
• Slechts 845 ha van de totale 1969 ha vegetaties in Gent liggen in groengebied en zijn op papier beschermd

(daar gelden de verbodsbepalingen of de vergunningsplicht). Van de niet beschermde gebieden ligt ongeveer
de helft in de huidige natuurkernen van de kanaalzone. Daarnaast zijn diverse graslandcomplexen van Drongen
en talrijke kleine waardevolle snippers in de stadsrand (waaronder de banaan van het Dampoortstation) niet
beschermd. Als de huidige tendens doorgaat zal het grootste deel van deze vegetaties verdwijnen.

• Binnen de afbakening van de oppervlakte huidige groengebieden op het gewestplan (1646 ha) is slechts iets
minder dan de helft te beschouwen als groen met een groter aandeel natuur (een vegetatie). Hier ligt dus een
enorme potentie om binnen het afgebakend groen aan natuurontwikkeling te gaan doen. De effectieve
natuurinrichting en het beheer van de Leievallei is daar een zeer groot deel van. De realisatie van de
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bestemming van deze gebieden wordt in het RSV en het nieuwe natuurdecreet voorzien d.m.v.
natuurinrichtingsprojecten in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) of in groen-, park-, buffer- en bosgebieden
conform de uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening. De instelling ervan gebeurt door de
Vlaamse regering.

Daarbij is zelfs de vergunningsplicht geen sluitende bescherming want deze geldt niet als er een regelmatige
bouwvergunning afgeleverd wordt (weliswaar na advies AMINAL-afdeling natuur) of in de dichte nabijheid van
huiskavels of voor goedgekeurde landinrichtingsprojecten.

Er is in Gent dus veel natuur gebonden aan de zorgplicht. Dit loopt op tot de helft van de huidige Gentse vegetaties.
Bij iedere handeling (planvorming, vergunningverlening) geldt nu ook de zorgplicht voor de overheden, waarbij
iedereen verplicht is om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen gevergd worden om de
vernietiging of de schade van natuurelementen te voorkomen, te beperken of te herstellen (artikel 14 van het
natuurdecreet).

Artikel 16 van het natuurdecreet verduidelijkt dit:
‘Als voor een activiteit op grond van wetten, decreten of besluiten een vergunning of toestemming van de overheid,
dan wel een kennisgeving of melding aan de overheid vereist is, draagt deze overheid er zorg voor door het
opleggen van voorwaarden of het weigeren van de vergunning of toestemming dat er geen vermijdbare schade aan
de natuur kan ontstaan.’

4.4.3 Economie

4.4.3.1 Extensief ruimtegebruik 

Bedrijventerreinen in het zeehavengebied

Versnippering
Door het feit dat de kanaalzone als een superstructuur bovenop de historisch gegroeide ruimtelijke structuur is
gelegd, werd het gebied van meet af aan versnipperd: een noord-zuid gericht kanaal Gent-Terneuzen met langs
beide oevers industrialo-portuaire ontwikkelingen versus het historisch gegroeide zuidwest-noordoost gericht
kanaaldorpenlandschap, wat zijn oorsprong vindt in het fysische systeem. Dit heeft tot conflicten geleid die tot op
de dag van vandaag nog duidelijk zichtbaar zijn in het havenlandschap: afgesneden kanaaldorpen met problemen
naar leefbaarheid toe en een verzameling van industriegebieden met beperkte ruimtelijke (economische)
samenhang. Versnippering uit zich zowel op vlak van beheer, ruimtegebruik en het economische profiel van de
haven.

Inzake beheer 
De ruimtelijke structuur opgehangen aan het kanaal Gent-Terneuzen kent geen eenduidig beheer. Verschillende
spelers bepalen op vandaag een ruimtelijk gediversifieerde invulling van het gebied. Zo worden we geconfronteerd
met verschillen in bestemmingen en statuut van de uitgegeven terreinen (eigendom/concessie), beheersinstanties
binnen de Gentse Kanaalzone (Zelzate, Evergem, Gemeentelijk autonoom havenbedrijf GAB) en privé-
ontwikkelaars (bv G2i). Dit maakt dat het gebied zeer gedifferentieerd is ingevuld.

Inzake ruimtegebruik
De gedifferentieerde invulling zoals hierboven aangegeven doet zich op volgende wijze in de ruimte voor:

• aanzienlijke interne reserves, gekoppeld aan het statuut van de uitgegeven terreinen en het type activiteit:
1/5 interne reserve bij de diensten tot 1/3 voor industriële activiteiten (hoofdzakelijk in eigendom);

• aanzienlijke nog uitgeefbare terreinen, doch niet onmiddellijk aansnijdbaar
• perceelsgrootte van bestaande bedrijventerreinen en nog uitgeefbare bedrijventerreinen verschilt sterk

afhankelijk van de ligging en de terreinbeheerder;
• inefficiënte inplanting van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de ontsluitingsinfrastructuren (o.a. droge

activiteiten versus natte terreinen);
• potentiële bedrijventerreinen die worden gehypothekeerd door bestaande woonenclaves, stortplaatsen,

oneigenlijke bezetting-zonevreemde activiteiten (scholen, sportvelden...) kriskras door het gebied lopende pijp-
leidingstraten, verontreinigde sites...
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Extensief ruimtegebruik
Het hierboven geschetste verhaal is de oorsprong van een op vandaag extensief ruimtegebruik. In de Gentse
kanaalzone is er volgens de ruimtebalans 1.030 ha aan openbaar domein en 3.410 ha aan potentieel juridisch
aanbod (netto oppervlakten). Vandaag is hiervan circa 2.600 ha uitgegeven, waarvan 1.730 ha worden benut. Dit
betekent dat van het totale netto areaal aan maritiem-industriële gronden nog circa 1.650 ha te benutten oppervlakte
overblijft, bestaande uit circa 870 ha onbenutte gronden binnen de reeds uitgegeven terreinen en nog eens circa
800 ha nog uitgeefbare oppervlakte.

Dit extensieve ruimtegebruik heeft er o.a. toe geleid dat gebieden tot ontwikkeling zijn gekomen die op zekere
afstand liggen van de slagader van de haven, zijnde het kanaal Gent-Terneuzen (vb. Skaldenstraat), ondanks het
feit dat binnen de R4 nog aanzienlijke (interne) reserves aanwezig zijn.

Het bovenstaande vormt eveneens de grondslag voor het feit dat op vandaag een gebrek bestaat aan onmiddellijk
uitgeefbare terreinen voor bepaalde ruimtebehoevende types van havenactiviteiten. Beperkingen wat betreft grootte,
ontsluiting, aansnijdbaarheid, milieuwetgeving en verontreiniging maken dat op vandaag niet aan alle potentiële
investeerders geschikte bedrijventerreinen kunnen worden aangeboden. Desondanks zijn er binnen de ruim
gemeten havencontouren nog zeer aanzienlijke (interne) reserves potentieel aanwezig.

tabel 29 huidig ruimtegebruik in de Gentse kanaalzone

opp. netto % totaal

uitgegeven

benut 1.725 50,6%

reserve/onbenut 867 25,4%

totaal uitgegeven gronden 2.592 76,0%

nog uitgeefbare terreinen 820 21,8%

totaal onbenutte gronden 1.687 48,1%

Uitgegeven + Nog uit te geven + Terug uitgeefbaar + Opties 3.412 100,0%

Openbaar domein 1.027

Totaal 4.438

bron: Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Stad Gent, november 2001

Het ‘extensief ruimtegebruik’ blijkt uit het volgende:
• In totaal is 3/4 van de netto bruikbare oppervlakte reeds uitgegeven.
• Circa de helft van de oppervlakte (1.648 ha) is nog onbenut, zij het deels als strategische reserve, zij het als

terrein waarop een optie rust, zij het als nog uitgeefbaar terrein. M.a.w. er wordt iets meer dan de helft effectief benut.
De grootste delen nog uitgeefbare onbenutte gronden liggen langs de linkerkanaaloever, het grootste gedeelte
onbenutte gronden binnen de uitgegeven terreinen (interne reserves) vinden we terug op de rechterkanaaloever.

• De interne (deels strategische) reserves maken meer dan een kwart uit van het totale studiegebied. Dit is ca
870 ha. Men dient zich de vraag te stellen of een dergelijk hoog cijfer nog verantwoord is en of dit geen prioritair
beleidspunt is in het beheer van de Gentse Kanaalzone. Temeer daar deze reserves vnl. terug te vinden zijn bij
de categorie van terreinen in eigendom aan de respectievelijke (privé)bedrijven uitgegeven.

Bedrijventerreinen buiten het zeehavengebied
Ook buiten het zeehavengebied is er een ruim juridisch-planologisch aanbod aan bedrijventerreinen.

tabel 30 ruimtegebruik in bedrijventerreinen buiten de haven 111

opp. % totaal

juridisch aanbod (GWP/BPA) ca.1191,8 ha

oppervlakte bedrijventerreinen112 ca. 1037 ha 100%

waarvan:

- percelen met bedrijfsactiviteiten ca. 799,6 ha ca. 77,1%

- percelen zonder bedrijfsactiviteiten ca. 237,4 ha ca. 22,8%

incalculeren interne reserves en leegstand:

- oppervlakte met bedrijfsactiviteiten ca. 673,0 ha ca. 64,9%

- oppervlakte zonder bedrijfsactiviteiten ca. 364,0 ha ca. 35,1%  

bron: DEWER, inventaris Aquaterra 2001, november 2001, eigen verwerking
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Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, is ook binnen de groep van bedrijventerreinen buiten de haven nog een
aanzienlijke oppervlakte die op vandaag nog niet wordt ingenomen door bedrijfsactiviteiten. In totaal zijn immers nog
minimaal 237 tot 364 hectaren netto oppervlakte beschikbaar (vrijliggende percelen) voor het ontplooien van
bedrijfsactiviteiten. Dit is een onderschatting doordat de netto-oppervlakte aan bedrijventerreinen overschat is (voor
een aantal terreinen werd het bestemmingsgebied genomen). Bovendien werden in bovenstaande cijfers de interne
reserves en de leegstand niet in rekening gebracht. Indien men deze – voor zover de terreinen zijn geïnventariseerd
– in de berekening betrekt, komt men aan ca. 364 ha of 35% zonder bedrijfsactiviteiten en slechts ca. 64,9% of 673
ha met bedrijfsactiviteiten. Een blik op de huidige bedrijventerreinen leert ons dat ook op bedrijfspercelen nog heel
wat ruimtewinst mogelijk moet zijn door zorgvuldiger om te springen met de aanwezige interne reserves.

Er kan duidelijk gesteld worden dat ook bij de bedrijventerreinen buiten de haven op vandaag niet zorgvuldig wordt
omgesprongen met de beschikbare ruimte. Ondanks het feit dat er nog een ruim juridisch-planologisch aanbod
aanwezig is, wordt men ook in deze groep van bedrijventerreinen geconfronteerd met het probleem van een gebrek
aan onmiddellijk uitgeefbare terreinen.

De belangrijkste knelpunten die aan de oorzaak liggen van dit gebrek aan onmiddellijk uitgeefbare oppervlakte:
• Versnipperde eigendomsstructuur;
• Vrijliggende percelen in handen van bedrijven die deze gronden als strategische reserve wensen bij te houden;
• Problematiek van de (historische) bodemverontreiniging;
• Ontsluitingsproblematiek;
• Afwaterings- en rioleringsproblematiek.

Naast een grote hoeveelheid vrij en/of braakliggende percelen kent Gent nog een aanzienlijke hoeveelheid
leegstaande bedrijfsgebouwen. In totaal gaat het om circa 50 ha aan bedrijfspercelen die leegstand vertonen. Ook
dit vormt een knelpunt inzake het zorgvuldig omspringen met de schaarse ruimte.

Ook het gebrek aan een actieve aanpak van de overheid voor de geplande en systematische ontwikkeling van
gronden en gebouwen (grond- en pandenbeleid) alsook het voeren van een doordacht locatiebeleid (het juiste
bedrijf op de juiste plaats), liggen mee aan de grondslag van de huidige problematiek.

4.4.3.2 Daling van het aantal Land- en tuinbouwbedrijven

Een continuïteitsanalyse gebaseerd op leeftijd van de bedrijfsleider, aanwezigheid van een opvolger en BSS (basis
1980), voorspelt het verdwijnen van ongeveer de helft van de bedrijven geregistreerd in 1997 tegen het jaar 2012.
Van de landbouwbedrijven uitgebaat als hoofdberoep zal 87% blijven bestaan in 2012. Er wordt verwacht dat amper
35% van de huidige gelegenheidsbedrijven nog zal bestaan in 2012. Waarschijnlijk zal dit cijfer in werkelijkheid
groter zijn, door het overschakelen van beroeps- naar gelegenheidsbedrijven.

In de sectoren intensieve veeteelt, melkvee, sierplanten en groenten zal het merendeel van de bedrijven blijven
bestaan tot in 2012. In de sectoren akkerbouw en rundvee zijn het aantal wijkers potentieel het grootst. Vooral het
aantal gelegenheidsbedrijven die zullen wijken uit de rundveesector is groot.

De economische banden of functionele verhoudingen tussen land- en tuinbouwbedrijven enerzijds en de andere
schakels binnen de bedrijfskolom zoals toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven gelokaliseerd
binnen Gent zijn beperkt. Productiemiddelen worden meestal buiten Gent aangekocht. Voor dienstverlening door bv.
dierenartsen, loonwerkers en leveranciers van brandstoffen wordt meer beroep gedaan op Gentse bedrijven. De
afzet binnen Gent is daarentegen beperkt tot enkelingen.

tabel 31 het aantal land- en tuinbouwbedrijven in 1997 en de prognose voor 2007 en 2012 voor de stad Gent

Jaar Landbouw Tuinbouw Totaal

1997 233 72 305

2007 116 57 173

2012 104 47 151

Bron: NIS, 15 mei-telling en eigen berekeningen.
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Van de 305 bedrijven, blijven er ongeveer de helft over in 2012. Zowel in 1997 als in 2012 zijn er duidelijk meer land-
dan tuinbouwbedrijven. Van de eerste groep verdwijnen er wel relatief en absoluut gezien het grootste aantal
bedrijven.

Bovendien blijkt dat de grond van de verdwijnende Gentse land- en tuinbouwbedrijven niet door de blijvers wordt
overgenomen. Het overnemen van de vrijgekomen gronden is dan ook niet evident. Enerzijds is er de grote vraag
naar grond vanwege land- en tuinbouwbedrijven gelegen buiten het grondgebied van de stad Gent. Anderzijds zijn
particulieren (hobby) en natuur- of milieuverenigingen geïnteresseerd in grond. Beide aspecten zorgen voor een
druk op de prijzen, die niet altijd haalbaar zijn voor de Gentse land- en tuinbouwers.

Van de 3126 ha grond (NETTO-oppervlakte) die de tellingsplichtige land- en tuinbouwbedrijven met bedrijfszetel in
Gent volgens het NIS in 1997 in gebruik had, kan voor de periode 2002-2012 en afhankelijk van de gevolgde
berekeningswijze, 70 à 181 ha beschikbaar gesteld worden aan andere ruimtegebruikende sectoren. Volgens de
socio-economische prognoses zal tegen 2012 vooral ruimte vrijkomen in het noordelijk en middendeel van Drongen
en de kastelensite Zwijnaarde.

De impact van een stad op de lokalisatie van de landbouw wordt in Gent geïllustreerd aan de hand van de evolutie
van de sierteelt. Aanvankelijk was de sierteelt geconcentreerd in het centrum van de stad. Onder druk van de snel
stijgende grondprijzen werden de nieuwe bedrijven opgericht in meer landelijke gebieden. Zo zwermde de sierteelt
uit naar de gemeenten rond Gent. Diverse pogingen om te komen tot grondreservering en de uitbouw van
sierteeltparken hebben nooit enig resultaat gehad.

4.4.3.3 Zonevreemde bedrijven

Een voorlopige inventaris vanuit de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning leert dat er op het grondgebied
Gent een beperkt aantal bedrijven voorkomen buiten gewestplanzones voor bedrijvigheid, wonen of gemeenschaps-
voorzieningen. Het betreft een 55-tal bedrijven die in agrarische of groene zones zijn gevestigd en dus als
zonevreemd worden aanzien. Volgende concentraties zijn terug te vinden:
• een negental bedrijven in agrarisch en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (op de oostrand van de

vroegere, in de vorige gewestplanwijziging herbestemde bedrijvenzone) in het Moervaartgebied, ten oosten van
Desteldonk;

• een vijftal bedrijven in de nabijheid van Sint-Kruis-Winkel in agrarisch gebied;
• een drietal bedrijven in landbouwgebied in de omgeving van Beekstraatkouter te Drongen;
• een tweetal bedrijven, deels in agrarisch gebied ten noorden van de E40 te Baarle;
• een drietal bedrijven in natuurgebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied en agrarisch gebied in de

buurt van de E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en Afsnee;
• een zevental bedrijven (deels) in agrarisch gebied langs Antwerpsesteenweg, net buiten R4 te Oostakker;
• een viertal vestigingen van warenhuisketens in de noordkant van de Bourgoyen-Ossemeersen in Mariakerke;
• een negental bedrijven en handelszaken (deels) in agrarisch gebied in de omgeving van het knooppunt E40-

Deinsesteenweg ten oosten van het bedrijventerrein te Baarle.

Verder zijn er een aantal bedrijven langs Kortrijksesteenweg (tweedehandsgarage in landbouwgebied en een
horecazaak in parkgebied), in de buurt van de watersportbaan Alsberghe-Van Oost (een scheepswerf in parkgebied
en een magazijn behorend tot voormalig bedrijf in natuurgebied), een horecazaak in het natuurgebied van het
kasteel van Zwijnaarde,…

117 - KNELPUNTEN, KWALITEITEN EN KANSEN



118

4.4.4 Toerisme en recreatie

4.4.4.1 Leegstaande historische gebouwen

Gezien haar belangrijke rol in de Vlaamse geschiedenis, beschikt Gent over een groot aantal historische
monumenten en gebouwen. Dit kan beschouwd worden als een recreatief en toeristisch pluspunt. In het kader van
een onderzoek naar de potenties van het toerisme in de Vlaamse steden113, is er een inventarisatie gemaakt van de
historische monumenten114, waarbij onder andere de functie van het gebouw werd opgenomen. Hieruit kan men ook
de leegstaande historische gebouwen identificeren. Voor Gent gaat het hier om 294 gebouwen115.

Nadeel: wegens de hoge restauratiekosten, is het vaak moeilijk om deze gebouwen in hun oorspronkelijke staat te
herstellen, zeker als er niet direct een nieuwe bestemming kan gevonden worden. Daarenboven voert de Dienst
Monumentenzorg in Gent bewust een politiek waarbij restauratie enkel mogelijk is als er ook een bestemming is
voor het gebouw; als dit niet zo is, is er gevaar dat het gebouw blijft leegstaan en verder gaat vervallen.

Voordeel: leegstaande historische gebouwen bieden interessante kansen voor de inplanting van nieuwe culturele
activiteiten, zeker die gebouwen die zich binnen het gebied met de beste potenties voor de culturele sector
bevinden.

4.4.4.2 Overconcentratie horeca

De horeca is overgeconcentreerd in bepaalde gebieden (Overpoort, Anseeleplein, Klein Turkije, Vlasmarkt,
Korenmarkt, Graslei, enz.). De woonfunctie wordt hierdoor in deze wijken weggedrongen. Terwijl men op
topmomenten nagenoeg op de koppen kan lopen, zijn er andere momenten waarop het gebied een nagenoeg
doodse aanblik heeft. Een evenwichtigere spreiding van bijkomende horeca over de Kuip en de invalsstraten
(Kortrijksepoortstraat, Laurentplein, andere straten langs P-route, enz.) is daarom ook aangewezen.

4.4.4.3 Dancing- en fuifaccommodatie

Er bestaat een absolute nood aan goede fuifaccommodatie in Gent. Enerzijds is er een ‘recht op fuiven’ van
jongeren, anderzijds bezorgt dit veel overlast voor omwonenden. Hierbij zijn twee schaalniveaus te onderscheiden:
de danscafé’s, clubs en fuifzalen enerzijds en de megadancings anderzijds. Aan beide is er momenteel behoefte
(cf. eisen Jeugdraad). De eerste categorie moet in principe in de stad kunnen (cf. cultuurcluster), misschien met
uitzondering van de omgevingen van middelbare scholen. De goede lokalisatie van de tweede categorie moet aan
drie criteria voldoen: een zo laag mogelijke bewoning in de omgeving, veiligheid en mogelijke controle door politie
(geen ‘ontsnappingsmogelijkheden’ drugdealers en gebruikers) en goede bereikbaarheid vanuit de verschillende
vervoersmodi (auto, openbaar vervoer, fiets).

Ondanks het groot succes, de uitstraling voor de stad en de zeer ruime bekendheid van dansevenementen (8000
pers. Eskimo Wiedauwkaai, Oude Vismijn, Citadelpark, enz.) van Moods, Eskimo e.d. hebben dergelijke
organisaties steeds problemen met lawaaioverlast en klachten van buurtbewoners. Daarbij komt dat veel gebouwen
niet binnen een geschikte zonering vallen (lege Eskimofabriek, Acec fabriek enz.). Deze organisaties werken dan
ook noodgedwongen met tijdelijke vergunningen en laten hun evenementen doorgaan in gebouwen die (nog) niet
aangepast zijn wat betreft geluidsisolatie en veiligheid. Zolang er geen herbestemming van deze zones op het
gewestplan is, zal er geen investeerder opdagen.

Om alles beter in de hand te kunnen houden zou het aangewezen zijn dat de stad zelf een gebouw (ver)bouwt en
verhuurt aan organisatoren. Zo komen dans- en fuifevenementen op een juiste lokatie terecht en is het gebouw
gegarandeerd brandveilig en akoestisch dicht. Op deze wijze houdt men alles beter onder controle en doet de stad
iets voor jongeren. Aangezien het hier om trendy en modieuze evenementen gaat, moet er voor gezorgd worden dat
dergelijk gebouw een inrichting, bestemming en juridische zonering krijgt die enkel op dancings gericht is.
Daarnaast is het nodig de verschillende zones met gekende fuiflokaties een nieuwe, recreatieve bestemming toe te
wijzen.

4.4.4.4 Beperkte bruikbaarheid en bereikbaarheid van sportvoorzieningen

Louter kwantitatief geëvalueerd kan men vaststellen dat Gent goed voorzien is inzake infrastructuur voor sport en
openluchtrecreatie. Gent is voor de verschillende soorten infrastructuur twee tot drie keer beter voorzien dan de
norm vereist. Hieruit kan men besluiten dat er voor de sportvoorzieningen geen grote uitbreiding meer nodig is,
althans indien men niet mikt op infrastructuur met een regionale uitstraling.



Tal van sportvoorzieningen zijn echter slecht bereikbaar. De openbare sporthallen liggen perifeer; verschillende
dichtbewoonde gebieden zijn buiten het bereik van de stedelijke sporthallen: Muide, Dampoort, Sint-Pietersstation.
Zelfs de dichter bij het station gelegen concentratie aan Watersportbaan-Blaarmeersen is zwak bereikbaar via het
openbaar vervoer.

Bovendien wordt sportinfrastructuur voornamelijk in de vooravond, ‘s avonds en woensdagmiddag gebruikt en
voornamelijk in de maanden van half augustus tot mei. Veel infrastructuur staat leeg overdag en in de maanden juni
en juli. Bovendien is die vaak niet toegankelijk tijdens avonduren. Privé infrastructuur is duur.

Er zijn nog veel bruikbare sportzalen van het stedelijke maar vooral van het vrije onderwijsnet die onvoldoende of
niet opengesteld worden voor (dichtbevolkte) buurten. Mits goede omkadering, organisatie en toezicht bij gebruik
bestaan er dus nog bijkomende mogelijkheden. Nieuwe zalen moeten dan ook niet te snel overwogen worden. In
de eerste plaats dienen bovenstaande mogelijkheden afgetast te worden.

Aan zwembaden is er tijdelijk gebrek doordat er een paar in renovatie zitten. Op voorwaarde dat alle zwembaden
gerenoveerd worden (Vlaremvergunningen) zullen de 7 zwembaden volstaan, inclusief de verbouwing en uitbreiding
van het Rozebroeken zwembad.

Het gewenste recreatiebeleid legt derhalve een hoge prioriteit bij de gelijke kansen voor alle stadsbewoners op zoek
naar recreatiemogelijkheden en richt zich op het scheppen van de nodige voorwaarden hiertoe.

4.4.4.5 Vraag naar speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren

Vele speelpleinen in Gent worden ondergebruikt. Dit is niet alleen te wijten aan de specifieke inrichting van deze
pleinen, maar ook aan het feit dat de speelomgeving zich niet tot een specifieke plaats laat terugdringen. Kinderen
willen immers overal spelen waar iets te beleven valt: op de stoep, op straat, op weg van thuis naar school, op een
braakliggend terrein,… Deze ruimte mag onaf zijn zodat het kind de ruimte nog zelf kan invullen. In een aantal
buurten worden daartoe reeds initiatieven genomen zoals de speelstraten en woonerven. Speelstraten kunnen
echter tot verwarring leiden. Per 1 september wordt de speelstraat immers opnieuw verkeersstraat. Het autoverkeer
blijft echter een prangend probleem voor jeugd en kinderen in Gent.

De jeugd vraagt nog steeds naar een opwaardering van de straat als speel- en ontmoetingsruimte, naar een veilige
omgeving voor de zwakke weggebruikers, een kindvriendelijk openbaar vervoer en een kindvriendelijk fietsbeleid.
Ander heikel punt blijkt de afwezigheid van groen in de stad.

Wat de speelruimten op zich betreft, is er vraag naar een betere verzorging en onderhoud van de bestaande
speelruimten. Bovendien is de eigenheid van de verschillende speelruimten van belang. Een menging van leeftijden
binnen een zelfde speelruimte is niet altijd even opportuun omwille van de verschillende speel- en ontmoetings-
gewoonten.

4.4.4.6 Zonevreemde recreatie

Ondanks de tendensen naar multifunctioneel gebruik van de ruimte, laten de gewestplannen geen recreatie-
infrastructuur - te onderscheiden van recreatieactiviteit - toe in welbepaalde bestemmingszones, m.n. in alle vormen
van groengebied (d.i. inclusief natuur, bos, park) en in industriegebied. Elke vorm van recreatie-infrastructuur is er
bijgevolg zonevreemd.

Begrijpelijkerwijs tracht men de groengebieden (inclusief natuur, bos, park) zoveel mogelijk te vrijwaren van
menselijke ingrepen. Een zestal recreatieve activiteiten vinden plaats in natuurgebied. Een van de activiteiten is aan
het herlokaliseren. Voor een aantal andere activiteiten in dergelijk gebied is mogelijk een oplossing in de maak door
herlokalisatie in het kader van de opmaak van een BPA. In parkgebieden vinden ook een aantal activiteiten plaats.
In een aantal gevallen ondersteunen zij juist de parkfunctie en/of het voortbestaan van de specifieke gebouwen.

Industriegebieden zouden echter een oplossing kunnen bieden voor het tekort aan ruimte en infrastructuur voor
harde, d.w.z. hinderlijke vormen van recreatie zoals megadancings of karting. Recreatief medegebruik van
industriële gebouwen is hierbij niet onmogelijk. Een aantal recreatieve activiteiten in de buurt van de kanaalzone
hangen bovendien samen met de verschillende kanaaldorpen en hebben hun belang inzake de leefbaarheid
hiervan. Dit is ook het geval voor een aantal activiteiten in agrarisch gebied. Typerend zijn ook de aanwezigheid van
maneges in dergelijke gebieden. Dergelijke activiteiten hebben een recreatieve functie, maar hangen in de
hoedanigheid van fokkerij nauw samen met de agrarische activiteiten.
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In Gent zelf zijn een 40-tal zonevreemde recreatieve activiteiten terug te vinden. Het betreft onder meer een aantal
elementen in de Gentbrugsemeersen, een aantal activiteiten in het natuurgebied van de Leievallei te Drongen, een
aantal activiteiten in het industriegebied Wondelgemsemeersen-Nieuwe Vaart en een tweetal activiteiten in het
agrarische gebied te Luchteren-Drongen en in het valleigebied van de Bovenschelde in de omgeving van het kasteel
van Zwijnaarde. Daarnaast zijn er een aantal activiteiten in parkgebied (jeugdhuizen) en in de buurt van het
zeehavengebied, horend bij de verschillende kanaaldorpen.

Voor een evaluatie van de toekomstige ontwikkeling van een belangrijk aandeel van deze zonevreemde activiteiten
dient er dus niet enkel gekeken te worden naar de huidige bestemming, maar evenzeer naar de gewenste
(ruimtelijke) ontwikkeling van het gebied waarin het zich situeert. Vanuit de inventarisatie bij de opmaak van een
sectoraal BPA worden reeds een tiental activiteiten als problematisch ervaren.

4.4.5 Verkeer116

4.4.5.1 Gebrekkige fietsvoorzieningen langs de meeste structuurbepalende wegverbindingen

Voor een stad als Gent is de fiets een waardig alternatief voor het autogebruik. Voorwaarde daartoe is echter dat de
fiets veilige en comfortabele routes ter beschikking heeft. Hierbij is de continuïteit van de beschikbare infrastructuur
essentieel, vermits één gevaarlijk of moeilijk punt op de gewenste relatie in vele gevallen het fietsgebruik sterk
reduceert.

Vanuit diverse richtingen zijn in Gent reeds (delen van) alternatieve fietsroutes gerealiseerd met grotendeels
autoarme of autovrije gedeelten of met afgescheiden fietspaden. De fietser ondervindt echter nog een groot aantal
onveilige en weinig comfortabele situaties die het maken van de meeste verplaatsingen per fiets niet stimuleren. Het
thans uitgebouwde fietsbasisnet bestaat grotendeels uit alternatieve trajecten. Daardoor zijn ze zeer nuttig om vanuit
een bepaalde richting de stad te bereiken, maar ze zijn minder nuttig om naar de vele functies langs de
structuurbepalende wegverbindingen te fietsen.

Volgende knelpunten kunnen worden aangehaald:
• De vele oversteken met R40 zijn ofwel moeilijk ofwel zeer gevaarlijk (o.a. Voormuide, Dampoort, Kasteellaan-

R40, Keizerpoort-Brusselsesteenweg, Ter Platen, Heuvelpoort, Citadelpark, Rooigemlaan, Neuse plein).
Andere punten zijn Sterre, Coupure-links.

• Een aantal kruisingen of aansluitingen met R4 zijn gevaarlijk (aansluiting met Grote Steenweg, kruising met
Kortrijksesteenweg, aansluiting met A.Pegoudlaan, aansluiting met Drongensesteenweg), andere zijn moeilijk
(Antwerpsesteenweg, Evergemsesteenweg).

• Een ernstig knelpunt is ook het afrittencomplex van E40 te Baarle.

Algemeen zijn de meeste hoofdassen niet uitgerust of aangepast voor fietsers. Enerzijds is er slechts een fietsstrook
of smal fietspad naast de rijweg, wat bij de voorkomende snelheden en intensiteiten gevaarlijk en weinig comfortabel
is. Anderzijds is er wel een afgescheiden fietspad maar zijn de snelheden van het autoverkeer zo hoog dat een
fysische bescherming nodig is.

Tenslotte ondervindt de fietser op een aantal plaatsen last van het sluipverkeer doorheen de zones tussen de
hoofdassen, en is algemeen comfort voor de fietser in vele zones van de stad (onder meer de binnenstad)
onvoldoende ten gevolge van een onaangepast wegdek.

4.4.5.2 Gebrekkige doorstroming openbaar vervoer

Betrouwbaarheid vormt één van de belangrijkste elementen bij de keuze van het vervoermiddel. Algemeen is dit
afhankelijk van de efficiëntie en degelijkheid van de organisatie van dit vervoer. Voor het bus- en tramvervoer hangt
dit echter ook in sterke mate af van de doorstroming ervan, eventueel in vergelijking met het autoverkeer. Vermits zij
over het algemeen geen afzonderlijk traject volgen is de doorstroming bepalend voor de snelheid en de betrouw-
baarheid. Over heel Gent zijn er nog steeds een groot aantal punten waar het bus- en tramnet problemen ondervindt
op dit vlak, voornamelijk op R40 en bij het kruisen van deze ringweg. De belangrijkste knelpunten zijn:
• Brusselsesteenweg-Keizersbrug-Brusselsepoortstraat (verkeerslichten en congestie door laden en lossen van

vrachtwagens);
• Kortrijksesteenweg (tussen IJzerlaan en Elisabetlaan);
• Hofbouwlaan-Heuvelpoort (eigen bedding wordt door auto’s gebruikt, verkeerslichten);
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• Gebroeders Van De Veldestraat (filevorming tijdens de spitsuren);
• Europabrug (verzadiging tijdens spitsuren door gebruik als toegangsweg naar het station en de ring);
• Hoveniersstraat (los- en laadbewegingen);
• Lammerstraat (aantrekking verkeer naar Vooruit, tweezijdig parkeren en verkeerslichten);
• Sint-Pietersstraat-Overpoortstraat (voornamelijk tijdens academiejaar);
• Botermarkt (Ledeberg)/Sint-Lievenspoortstraat/Gent-Zuid (verkeersdrukte tijdens ochtendspits);
• Wiedauwkaai (filevorming stadinwaarts);
• Voskenslaan (niet gesynchroniseerde lichten en moeilijke afwikkeling verkeer aan Sterre);
• Drongensesteenweg en Rooigemlaan richtin Martelaarslaan (filevorming op R40);
• New Orleansstraat (filevorming tot voorbij Meulestedebrug);
• Kortrijksepoortstraat-Nederkouter (filevorming stadinwaarts);
• Zonnestraat/Brabantdam (op P-route: verkeerscongestie, laad en losbewegingen);
• Groot-Brittaniëlaan en Oude Bijloke (moeilijke afdraaimanoeuvers op knooppunt stadsring);
• Sint-Lievenslaan/Heuvelpoort (drukte knooppunt langs stadsring);
• Industrieweg (oversteek tram over R4 met regeling verkeerslichten);
• Dampoort (verzadigde rotondes).

Behalve de problematiek van de gebrekkige doorstroming is het openbaar vervoer slechts beperkt beschikbaar in
de tussengelegen en verder gelegen woon- en werkzones. De toegankelijkheid wordt in belangrijke mate bepaald
door de wijze waarop de haltes kunnen bereikt worden (aanlooproutes) en de reizigers aan de haltes de voertuigen
kunnen in- en uitstappen. Zo is de verkeersveiligheid aan de haltes rond Sint-Jacobs voor de openbaar-
vervoersgebruikers zeer slecht vanwege de onoverzichtelijke verkeerssituatie.

4.4.5.3 Twee onderbenutte stationsomgevingen

Sint-Pietersstation en Dampoortstation zijn de belangrijkste overstapplaatsen tussen stedelijk en regionaal gemeen-
schappelijk verkeer in Gent. Dampoort vormt aldus niet enkel een essentiële schakel in het stedelijk openbaar
vervoer, maar is ook een belangrijke regionale toegangspoort tot de stad. De link tussen de verschillende perrons
en de voetgangersverbinding met het stadscentrum is echter verkeersonveilig. Er is een belangrijke onderbenutting
hetzij door leegstand, hetzij door braakliggende terreinen in de omgeving. Ook het station zelf wordt te weinig benut
ten opzichte van de mogelijkheden die er aanwezig zijn. Hoewel de stationsomgeving van het Sint-Pietersstation
duidelijker is benut, kan men ook voor dit gebied stellen dat ze nog te weinig als aantrekkingspool voor functies
wordt erkend. Het RSV duidt beide stations nochtans aan als hoofdstation.

4.4.5.4 Gebrekkig functioneren van de wegen voor het autoverkeer

Het ruimtelijk structuurplan kent een aantal assen in en rond Gent een functie toe op internationaal en regionaal
niveau. De reeds gecategoriseerde wegen zullen worden aangevuld met categorieën op provinciaal niveau.

Een aantal delen van het gewenste netwerk, en met name van R4 ontbreken echter zodat andere, minder geschikte
wegen (R40) worden gebruikt voor de gewenste functie (de noordelijke sluiting van R4, de verbinding van R4-west
met de E40, de sluiting van R4 in het zuiden).

Anderzijds voldoen de reeds geselecteerde wegen niet altijd aan de voorgestelde functies ten gevolge van de
inrichting ervan, door de noodgedwongen aanwezigheid van andere weggebruikers (fietsers en voetgangers) of
door activiteiten rond de weg die er sterk mee in relatie staan. In plaats van de gewenste regionale verbindende of
ontsluitende functie, krijgen een aantal (delen) van deze wegen een (bijkomende) lokale functie.

Zo geeft het zuidelijke deel van R4 aansluiting op diverse omliggende zones en wordt het ook gebruikt door het
fietsverkeer. Ook de A. Pegoudlaan, die als primaire weg I werd geselecteerd kan moeilijk deze functie combineren
met de ontsluitingsfunctie op plaatselijk niveau nl. voor de omgeving van de Handelsbeurs.

4.4.5.5 Parkeerdruk

De parkeerorganisatie in Gent, uitgevoerd voor de hele zone binnen de stadsring (R40) heeft een sterk sturend
karakter passend binnen een beleid dat enerzijds openbaar-vervoergebruik wil stimuleren maar anderzijds toch
rekening houdt met de specifieke behoeften van de verschillende type gebruikers. Toch kunnen nog een aantal aan-
dachtspunten en probleempunten worden aangeduid, vanuit de huidige situatie of de evolutie die vastgesteld wordt.

De bewoners hebben in principe via het systeem van het residentieel parkeren een ruim aanbod in de onmiddellijke
omgeving van de woning. Voorlopig blijft deze regeling echter wettelijk beperkt tot 1 kaart per gezin dat geen garage
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bezit of huurt binnen 400 m van de woning. Als bovendien (bv Muinkwijk) het betalend parkeren zou worden
uitgebreid tot s’avonds wegens de druk van de avondactiviteiten in de buurt, ondervindt het stallen van eventueel
een tweede wagen (die vooral s’avonds aanwezig is) of het ontvangen van bezoekers hinder van de
parkeerorganisatie.
Personen die in de stad werken worden door de parkeerorganisatie in sterke mate aangezet tot het gebruik van het
openbaar vervoer. Niet iedereen beschikt echter over een volwaardige openbaar-vervoersrelatie en dus blijven
sommige mensen op de auto aangewezen. Een aantal mogelijkheden (Park&Ride, privéparkings…) kunnen
hiervoor een oplossing bieden. Het uitbouwen van nieuwe tewerkstellingspunten in de stad zonder (een minimum
aantal) parkeerplaatsen kan echter een extra druk leggen op de omgeving. Een ander probleem i.v.m. deze
langparkeerders is de steeds weerkerende verschuiving van de druk naar de zones die nog niet onder het
betaalregime vallen.

De bezoekers van de stad hebben een breed gamma van parkeermogelijkheden in de parkeergarages of op straten
en pleinen volgens verschillende tarieven. Naar de toekomst stelt zich het probleem van het steeds gevuld zijn van
parkeergarages. Dit wordt nog versneld door nieuwe realisaties in de stad die meer bezoekers aantrekken, wat op
zich past in het objectief om meer activiteiten in de stad te concentreren i.p.v. ze perifeer in te planten. Ook hier is
een evenwicht nodig tussen de impulsen die men wil geven naar het openbaar vervoer en de reële
parkeerbehoeftes van de bezoekers.
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5 Programmatische indicaties

Gent heeft te maken met drie belangrijke soorten taken en behoeften: behoefte aan bijkomende woningen, aan
groen en aan ruimte voor bedrijvigheid. In hetgeen volgt worden aanbod en behoefte ingeschat en tegenover elkaar
afgewogen.

5.1 Behoefte aan bijkomende woningen

5.1.1 Aanbod

5.1.1.1 Onbebouwde percelen op 1 januari 1996

Op basis van de kadasterplannen van 01/01/1996 is de maximale, theoretische bouwcapaciteit bepaald117. Hierbij
werden alle (gedeeltelijk) onbebouwde gronden waarvan juridisch een nieuwe bouwkavel kan worden gemaakt en
waarvan het wenselijk was dat ze bebouwd zouden worden aangeduid. Groenassen, openbaar groen e.d. werden
uitgesloten. Naast een indeling op basis van de bodembestemming werden drie categorieën onderscheiden. Bij de
schatting van het aantal woningen118 in de trendraming werd een onderscheid gemaakt tussen gronden gelegen aan
uitgeruste wegen en grotere terreinen waar nog geen bouwwijze vastgelegd is.

De trendraming van de theoretische bouwcapaciteit, waarbij er voor de grote gebieden met een dichtheid van 10
woningen/ha gerekend wordt (trend van de laatste decennia), bedraagt 10.279 wooneenheden. De trendbreukraming
van de theoretische bouwcapaciteit, waarbij er voor de grote gebieden met een dichtheid van 25 woningen/ha
gerekend wordt, bedraagt 16.475 wooneenheden. Het resultaat door de dichtheid voor grote gebieden op te voeren
naar 25 woningen per hectare en bij invulbouw een verdubbeling van het aantal wooneenheden te voorzien, blijkt al
veel groter te zijn.

tabel 32 theoretisch aanbod onbebouwde percelen volgens kadaster 1 januari 1996

onbebouwde percelen trend aanbod trendbreuk aanbod

in binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden 1.660 4.150

in verkavelingen 2.480 2.480

langs uitgeruste wegen 6.139 9.845

Totaal 10.279 16.475

bron: Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, RSG, deelstudie huisvesting, april 2001, deel 1

Niet alle juridisch beschikbare bouwgronden zullen de eerstvolgende jaren daadwerkelijk op de markt komen.
Volgende realisatiegraden worden daarom gehanteerd:
• in binnengebieden in woongebied en woonuitbreidingsgebied ca. 30% zonder stimulering, 70% bij stimuleringsbeleid;
• in goedgekeurde verkavelingen: ca. 62% (huidige realisatiegraad) zonder stimuleringsbeleid, 70% bij stimulering;
• langs uitgeruste wegen in woongebied (zowel BPA als gewestplan) ongeveer 30% zonder stimuleringsbeleid, 

50% bij stimulering.

tabel 33 vrijkomend juridisch aanbod periode 1997-2007

onbebouwde percelen trend aanbod trendbreuk aanbod

geen stimulering stimulering geen stimulering stimulering

in binnengebieden en 

woonuitbreidingsgebieden 498 840 1.245 2.905

in verkavelingen 1.538 1.736 1.538 1.736

langs uitgeruste wegen 1.842 3.069 2.954 4.923

Totaal 3.878 5.645 5.737 9.564

bronnen: Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, RSG, deelstudie huisvesting, april 2001- deel 1

Stad Gent, Adviesnota 4 - Afbakening grootstedelijk gebied Gent.
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Nieuwe woonmogelijkheden zijn binnen het bestaand weefsel veeleer beperkt (leegstand, vernieuwbouw,
reconversie) en vergen nog meer stimuli en inzet vanwege de overheid dan voor de onbebouwde gronden.
Bovendien zouden de huidige reserves zuiniger en efficiënter benut kunnen worden indien er een stimuleringsbeleid
is om de gronden op de markt te krijgen en de grotere gebieden aan woondichtheden van minstens 25 woningen
per hectare bebouwd zouden worden. Door af te stappen van open bebouwing en over te schakelen op densere
bouw- en verkavelingstypes kan het potentieel aanbod op de onbebouwde gronden met zo’n 40 à 50% verhoogd
worden. Het realiseren van projecten met een hoogstaande ruimtelijke kwaliteit is een ‘must’ om voor de beoogde
doelgroepen een interessant alternatief te kunnen aanbieden. Een voorlopige conclusie is alvast dat mits
bovenvermelde 5 zeer ambitieuze voorwaarden gerealiseerd worden de cijfers slechts nipt gehaald worden.
Rekening houdend met een meer dan waarschijnlijke ‘overslag’ uit saneringen en een mogelijk zwaarder dan
proportioneel geschatte behoefte voor de stad, stellen zich problemen om de taakstelling van het RSV op
kwalitatieve wijze ingevuld te krijgen te Gent.

5.1.1.2 Leegstand in woongebouwen

In augustus 1999 werden de leegstaande wooneenheden geteld. In totaal werden 6.408 leegstaande
wooneenheden geteld of 5% van de totale woningvoorraad. Het belangrijkste deel bevindt zich in Gent-Centrum.

tabel 34 leegstand 119 te Gent, augustus 1999

aantal

Gent-Centrum 4.929

Mariakerke 123

Wondelgem 327

Drongen 43

Sint-Denijs-Westrem 43

Zwijnaarde 38

Oostakker 34

Kanaaldorpen 38

Sint-Amandsberg 231

Gentbrugge 195

Ledeberg 407

totaal 6.408

bron: Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, RSG, deelstudie huisvesting, april 2001 – deel 1

In het centrum zijn zo’n 4.929 leegstaande eenheden waarvan 44% eengezinswoningen. De meeste leegstaande
eenheden worden niet te koop of te huur aangeboden. Belangrijke leegstand is te vinden in de zones Muide-
Meulestede (247), Rabot (361) en Brugse Poort (348). 405 leegstaande eengezinswoningen zijn dermate slecht dat
ze nauwelijks nog bewoonbaar zijn of te maken zijn. Verder werden 928 leegstaande kamers geteld binnen de groep
van 6.408 leegstaande wooneenheden120.Voor de zone Ekkergem werd een buitenproportioneel hoge leegstand van
kamers waargenomen.

Er wordt aangenomen dat een frictieleegstand van 3% nodig is voor het goed functioneren van de woningmarkt. Dit
betekent dat er in Gent een overtollige leegstand van 2% woningen is of 2.188 wooneenheden, exclusief de kamers.

5.1.1.3 Leegstaande niet-woongebouwen

Verschillende gebouwen in Gent hebben hun vroegere gebruikswaarde of functie verloren. In een aantal gevallen is
de woonfunctie de meest waarschijnlijke en/of gewenste functie. De totale potentiële capaciteit bedraagt 1.084 woon-
eenheden (voornamelijk kamers, appartementen en lofts).

kaart 64 leegstaande en onderbenutte niet-woongebouwen, Gent 1997 121
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tabel 35 leegstaande niet-woongebouwen Gent, 1997

gebouwen richtwaarde aantal woningen

1 Renault garage 15

2 Exelcior Steendam 20

3 OCMW Lousbergkaai 42

4 Fabriek Pynaertkaai 100

5 Guinardschool, J.B. Guinardstraat 80

6 Fabriek Korianderstraat 20

7 UCO Rooigemlaan 64

8 Het Volk Lousbergkaai 100

9 Rollerskate piste Bomastraat 25

10 Bouwmaterialenhandel Nieuwland 50

11 6 magazijnen Stokerijstraat 33

12 UCO fabriek Molenaarstraat 9

13 Voorhaven Muide 120

14 Alsberghe Van Oost-complex 250

15 Stadsdienst bevolking Krommewal 100

16 Postgebouw Korenmarkt 10

17 Seminarie Limburgstraat 46

totaal 1.084 

bron: Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Stad Gent, Woonbehoeftestudie, eindrapport april 2001- deel 1

Verder bieden handelspanden waarvan de verdiepen leegstaan nog heel wat mogelijkheden als woonruimte. In Kuip
en 19de-eeuwse gordel zijn in totaal 2.406 winkelpanden gelegen. Daarbinnen ligt het merendeel van alle Gentse
winkels waarboven gewoond wordt of kan gewoond worden. Elders gaat het veeleer om grote baanwinkels die
slechts uit een bouwlaag bestaan, of voornamelijk om winkels waar de uitbater zelf boven zijn winkel woont.

De graad van bewoning neemt toe naarmate ze verder van het kernwinkelgebied verwijderd zijn (van 67% naar
87%). In het winkelwandelgebied staat maar liefst 33% van de verdiepen leeg, of één op drie panden. Leegstaande
verdiepen boven winkels is in eerste instantie een binnenstedelijk probleem dat structureel van aard is. Met
uitzondering van een aantal luxe- appartementen is de bouwfysische staat en de bewoonbaarheid het slechtst in
het winkelkerngebied van alle winkelgebieden in Gent.

Het potentiële woonaanbod in de handelspanden bestaat uit de 7% ingerichte wooneenheden en 18% niet-
ingerichte of onbewoonbaar geworden verdiepen, samen 25% van alle winkelpanden. Omgerekend zijn dit
respectievelijk 168 ingerichte wooneenheden en 445 potentiële wooneenheden122 die leegstaan of een totale
capaciteit van 613 wooneenheden.

5.1.1.4 Opdeling van woningen

Hoewel van april ’96 tot juni ’97 voor 59 eengezinswoningen bouwaanvragen werden ingediend tot het verbouwen
tot studentenkamers, werden evenwel voor slechts 15 panden vergunningen afgeleverd. Vermenigvuldigd met een
gemiddelde van 7 woongelegenheden per pand komt men aan een jaarlijkse toename van 105 wooneenheden of
voor een toename van 1.050 eenheden verspreid over 10 jaar.

5.1.1.5 Totaal woningaanbod

tabel 36 overzicht theoretisch en hypothetisch woonaanbod Gent 1997-2007

Inzet 100% trendbeleid stimuleringsbeleid

Bestaande woonvoorraad 2007

Leegstand woongebouwen 2.188 1.094 1.094

Reconversie niet woongebouwen 1.084 325 759

Indeling woongebouwen 1.050 525 105

Wonen boven winkels 613 61 307

Subtotaal bestaande voorraad 2007 4.935 2.005 2.265
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Inzet 100% trendbeleid stimuleringsbeleid

‘Nieuwe’ woonvoorraad 2007

Verkavelingen trend 2.480 1.538 1.736

Verkavelingen trendbreuk 2.480 1.538 1.736

Langs uitgeruste wegen trend 6.139 1.842 3.070

Langs uitgeruste wegen trendbreuk 9.845 2.954 4.923

Ontwikkelingen binnengebieden trend 1.660 498 1.162

Ontwikkeling binnengebieden trendbreuk 4.150 1.245 2.905

Subtotaal ‘nieuwe’ voorraad 2007 trend 10.279 3.878 5.968

Subtotaal ‘nieuwe’ voorraad 2007 trendbreuk 16.475 5.737 9.564

Totale voorraad trend 5.883 8.233

Totale voorraad trendbreuk 7.742 11.829

bron: Stad Gent, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Woonbehoeftestudie - eindrapport april 2001, deel 1

Uit de sommering van de verschillende aanbodmogelijkheden binnen de bestaande en de nieuwe woonvoorraad
kunnen we een tweetal zaken concluderen (tabel 36).

Een eerste belangrijke vaststelling is dat de huidige reserves aan gronden en panden veel efficiënter benut kunnen
worden als aan drie voorwaarden voldaan wordt. Ten eerste moet er een stimuleringsbeleid zijn om de gronden op
de markt te krijgen. Ten tweede moeten de grotere gebieden bebouwd worden aan woondichtheden van minstens
25 woningen per hectare. Ten derde moet de leegstand bestreden worden en leegstaande en onderbenutte panden
in de kernstad tot woongebouwen omgevormd worden. Onder deze voorwaarden kan de capaciteit verdubbelen van
5.883 naar 11.829 eenheden binnen dezelfde ruimte. Deze berekeningen van de bouwcapaciteit tonen goed aan
dat de bouwmogelijkheden van de stad Gent veel sneller zullen uitgeput raken indien er aan een lage bouwdensiteit
wordt verder gebouwd.
Een tweede belangrijke vaststelling is dat het potentieel woonaanbod op de nog onbebouwde gronden de grootste
reserve binnen het totaal woonaanbod is (afhankelijk van het scenario van 66 tot 81% aandeel). Nieuwe
woonmogelijkheden zijn binnen het bestaand weefsel beperkt (leegstand, vernieuwbouw, reconversie: 34 tot 19%
aandeel) en vergen nog meer stimuli en inzet vanwege de overheid dan de onbebouwde gronden. De
verdichtingsmogelijkheden zijn beperkt binnen deze bestaande woonvoorraad.

Ook al zijn de reserves binnen het bestaande weefsel beperkt, ze zijn ontzettend belangrijk voor het woonklimaat
en de leefbaarheid van de binnenstad en de gordel. Dit is absoluut nodig, want het bevolkingsverlies is in hoofdzaak
waarneembaar in de binnenstad en de gordel. Door de aanpak van de leegstand en verkrotting van woningen, van
verdiepen boven winkels en van andere leegstaande panden zou de centrumbewoning op peil gehouden of zelfs
opgevoerd kunnen worden.

5.1.1.6 Mogelijk te ontwikkelen binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden 

kaart 65 juridische voorraad bouwterreinen in woongebieden en woonuitbreidingsgebieden groter dan 1 ha 123

De grotere gebieden van minimaal 1 ha bieden de grootste mogelijkheden om naar de toekomst toe dichtheid,
ruimtelijke morfologie of stedenbouwkundige structuur aan te passen. Samen beslaan deze grotere gebieden een
oppervlakte van in totaal zo’n 257 ha (meting 1996). Als we hiervan de gebieden aftrekken die in goedgekeurde
verkavelingen gelegen zijn (58,4 ha) en de gebieden die intussen bebouwd zijn (ca. 15 ha), verkrijgen we zo’n 199
hectaren waar nog mogelijkheden bestaan om de bouwdichtheid te vergroten.

tabel 37 mogelijk te ontwikkelen binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden groter dan 1 ha (1996)

gebied omschrijving zonering opp. bouw- Bebouwd

nummer (ha)  mogelijk- 1996-2001

heden124

14 Noordhout Drongen woonuitbreidingsgebied 16,0 400 neen

15 Baarledorp E40 woonuitbreidingsgebied 6,7 165 neen

16 Gentstraat Waelputte Oostakker woonuitbreidingsgebied 9,7 242 neen

17 Meerhoutstraat Oostakker woonuitbreidingsgebied 2,6 65 neen

18 Basebeek Drongen woonuitbreidingsgebied 4,6 167 neen

(vervolg)



gebied omschrijving zonering opp. bouw- Bebouwd

nummer (ha)  mogelijk- 1996-2001

heden124

19 Groene Velden - vaartzijde woonuitbreidingsgebied 5,1 114 deels

20 langs R4 woonuitbreidingsgebied 4,5 110 neen

21 Lange Velden Wondelgem woonuitbreidingsgebied 16,7 0 / 418 neen

22 O-5 BPA wonen 4,0 232 neen

23 Hollenaarstraat – Groenstraat BPA wonen 1,8 40 neen

24 Waterkluiskaai BPA wonen 2,6 60 neen

25 Hippodroomlaan BPA wonen 2,1 40 neen

26 Spoorweg-Beelbroekstraat BPA wonen 5,8 137 neen

27 Uytenhovestraat - Lijnmolenstraat BPA wonen 1,0 65 neen

28 Groenstraat Oostakker BPA wonen 6,3 30 neen

29 Zingemkouter BPA wonen 1,6 22 neen

30 langs R4 BPA wonen 2,5 62 neen

31 Wolfsput/Muizelstraat BPA wonen 13,4 350 neen

32 langs R4 BPA wonen 6,4 177 neen

33 Nijverheidskaaien BPA wonen 2,6 60 neen

34 Rabot - Hemptinne BPA wonen 1,8 268 ja

35 St. Antoniuskaai BPA wonen 1,3 100 ja

36 Hollainkazerne BPA wonen 1,5 129 ja

37 Martelaarslaan BPA wonen 1,3 72 ja

38 Marathonstraat BPA wonen 2,5 152 neen

39 BPA - O5 BPA wonen 2,2 60 neen

40 Goudvinkstraat BPA wonen 1,6 60 neen

41 Gasthuisstraat Oostakker BPA wonen 1,8 60 neen

42 A. Braeckmanlaan BPA wonen 1,1 25 neen

43 Beelbroekstraat - spoorweg BPA wonen 1,6 32 neen

44 J. Jaurèslaan BPA wonen 2,0 40 neen

45 J.B. Ghellincklaan BPA wonen 1,4 40 neen

46 Lourdestraat BPA wonen 2,3 70 neen

47 Antwerpsesteenweg BPA wonen 0,9 7 neen

48 Koepoortkaai BPA wonen 1,2 175 neen

49 langs spoorweg Wondelgem binnengebied 1,1 25 neen

50 langs E17 Gentbrugge binnengebied 2,0 47 neen

51 Molzelestraat Oostakker binnengebied 1,3 30 neen

52 BPA O-11 Sint-Amandsberg binnengebied 4,1 95 neen

53 langs Kennedylaan binnengebied 1,3 27 neen

54 Scharnierproject - Dampoort binnengebied 1,0 150 neen

55 tss. Zandvoordestraat en Heerweg binnengebied 1,3 30 neen

56 Waterstraat binnengebied 1,1 0 neen

57 Kempstraat Mariakerke binnengebied 4,6 350 deels

58 Korenveldstraat Wondelgem binnengebied 8,0 182 neen

59 Oude Bareelstraat binnengebied 1,3 30 neen

60 Waterstraat/Goedlevenstraat/ binnengebied 0,9 16 neen

Oostakker

61 Hutsepotstraat binnengebied 1,3 14 neen

62 tss. Ringvaart en Leebekestraat binnengebied 1,2 30 neen

63 tss. Spoorweg en E40 binnengebied 6,7 47 neen

64 K. De Bondtlaan binnengebied 1,2 27 neen

65 Luchterenkerkweg binnengebied 2,4 53 neen

66 Mariakerkesteenweg binnengebied 0,7 30 neen

67 Langs A. Catriestraat binnengebied 1,2 14 neen

68 Brugse Vaart Mariakerke binnengebied 2,2 0 / 55? neen

69 Vrouwenstraat Wondelgem binnengebied 2,0 50 neen

70 Leebeekstraat binnengebied 1,5 50 neen

71 Gavergracht binnengebied 4,6 107 neen

72 Hogeweg Sint-Amandsberg binnengebied 5,4 350 neen

bron: Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, RSG, deelstudie huisvesting, april 2001, deel1
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5.1.2 Taakstelling voor het grootstedelijk gebied Gent 

Naast het kwalitatief invullen van de woningdichtheid krijgt Gent een bepaalde taakstelling inzake nieuw te
realiseren woningen opgelegd vanuit het RSV en de in opmaak zijnde afbakening van het grootstedelijk gebied.

5.1.2.1 Algemene taakstelling ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

tabel 38 taakstelling ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Taakstelling: aantal woningen

Vlaanderen 400.000

Oost-Vlaanderen (22%) 85.725

Binnen stedelijk gebied (61%) 52.292

In kernen van het buitengebied (39%) 33.433

bron: ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen125 geeft aan dat in Vlaanderen gemiddeld minstens 60% van de 400.000
bijkomend te creëren woningen moeten worden gerealiseerd in de periode 1992-2007 in de stedelijke gebieden.
Hierbij gaat het in hoofdzaak om kleine woningen. Voor de provincie Oost-Vlaanderen wordt deze optie geconcre-
tiseerd in minimaal 61% van de 85.725 bijkomend te realiseren woningen in stedelijke gebieden. De totale taak-
stelling voor de stedelijke gebieden in de provincie Oost-Vlaanderen bedraagt voor deze periode 52.292 woningen.

5.1.2.2 Taakstelling vanuit de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent

Voor de bepaling van de taakstelling van het grootstedelijk gebied Gent vertrekt men van de verhouding met de
stedelijke gebieden in het arrondissement. Hierbij wordt rekening gehouden met migratie tussen de
arrondissementen van de provincie. Een taakstelling van 25.220 bijkomende woningen is hiervan het resultaat126.
Hiervan werden in de periode 1991-1998 zo’n 4.011 woningen gerealiseerd. Daarnaast wordt rekening gehouden
met de toename van 2.355 niet-gedomicilieerde gezinnen in het centrum van Gent. De geactualiseerde taakstelling
voor het grootstedelijk gebied Gent bedraagt zodoende 18.854 woningen127.

De eigenlijke taakstelling voor het grootstedelijk gebied Gent wordt door het Vlaams gewest niet expliciet over de
gemeenten van het stedelijk gebied verdeeld. Indien de taakstelling van 25.220 woningen voor de periode 1992-
2007 proportioneel verdeeld wordt over de zes betrokken gemeenten op basis van het aantal gezinnen (77%), dan
dient Gent voor deze periode 19.419 wooneenheden te realiseren. Dit aantal kan worden gereduceerd met 6.597
gerealiseerde eenheden in de periode 1992-1997. Aldus komt men aan een taakstelling van 12.822 wooneenheden
voor de periode 1998-2007128.

De taakstelling werd wel verder ingevuld op basis van de aangegeven potenties in het grootstedelijk gebied129.
Binnen deze taakstelling voor het grootstedelijk gebied Gent wordt uitgegaan van een actief voorraadbeleid.
Volgende beleidselementen worden hiertoe aangereikt:
• aanpakken van de leegstand;
• voeren van een stimuleringsbeleid inzake het wonen boven;
• afremmen van de indeling van de wooneenheden;
• stimuleren van de woonfunctie bij reconversie-initiatieven van voormalige bedrijfs- en dienstengebouwen;
• stimuleren realisatie van gronden langs uitgeruste wegen en van gronden gelegen in verkavelingen 

5.1.3 Bevolkingsprognoses

Omwille van zowel de geschatte forse toename van het aantal alleenstaanden als het feit dat migratie ook in de
toekomst als de meest bepalende factor voor de toekomstige bevolkingssamenstelling van Gent wordt beschouwd is
het van belang niet alleen een gesloten, maar ook een open bevolkingsprognose op te stellen voor de stad. Gent kent
reeds een vrij lage gezinsgrootte, de gezinsverdunning is aan het vertragen en de gemiddelde gezinsgrootte zal
stilaan een ondergrens kennen. De suburbane gemeenten zullen daarentegen nog een gezinsverdunning kennen.

Beide prognoses geven, indien men het aantal gezinnen bekijkt, een aanduiding van het aantal benodigde
bijkomende woningen. Grosso modo kan worden gesteld dat de open prognose voor een verderzetting van de
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huidige demografische ontwikkelingen staat (trendscenario). De gesloten prognose becijfert eerder een mogelijke
trendbreuk met het verleden en een revitalisatie van de stad Gent. Voor beide prognoses wordt rekening gehouden
met een snelle gezinsverdunning.

tabel 39 vergelijking open en gesloten bevolkingsprognose

bevolking 1997130 gesloten prognose131 open prognose132

aantal inwoners 225.393 225.069 219.382

gezinsgrootte

1 pers. 41.417 51.002 49.969

2 pers. 31.822 33.502 32.862

3 pers. 13.925 13.426 13.047

+4 pers. 15.857 14.661 14.052

totaal 103.051 112.591 109.930

gezinsgrootte 2,19 2,01 2,00

bron: Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Stad Gent, woonbehoeftenstudie – eindrapport april 2001, deel 1

De open gezinsprognose geeft een afgeleide behoefte aan van 6.879 woningen. De gesloten gezinsprognose geeft
een ruimere behoefte aan van 9.540 woningen133. Voor het stedelijk deel van Gent is de gesloten behoefteraming
van minder belang. Hiervoor geldt immers de taakstelling volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Voor het
buitengebied als geheel geldt echter de behoefte aan bijkomende woningen volgens de gesloten bevolkings-
prognose. Deze behoefte is hier niet verder aangegeven omdat de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent
nog juist dient bepaald te worden.

5.1.4 Bouwactiviteiten

Nieuwbouw wordt aangedreven door zowel socio-demografische factoren (lichte bevolkingsgroei, gezinsverdunning)
als door de economische conjunctuur. In de afgelopen 25 jaar kende nieuwbouwactiviteit een veel grilliger verloop
dan de evolutie van het aantal gezinnen134. Tijdens de jaren ’70 werden er veel meer woningen gebouwd dan strikt
- demografisch - nodig was. Deze nieuwbouw - surplus werd volledig weggewerkt door het gebrek aan nieuwbouw
in de jaren ’80. Heel wat gezinnen konden geen nieuwe woning vinden of bouwen en richtten zich op het aanbod
van bestaande, oudere woningen of ‘nieuwe’ appartementen in oudere woningen. Begin jaren ’90 is er opnieuw een
nieuwbouwsurplus die eind jaren ’90 daalt door o.a. de snel stijgende grondprijzen.

tabel 40 nieuwbouw, aantal vergunde woningen

eengezinswoningen appartementen totaal woningen

jaargemiddelde 1980-1989 341 234 575

jaargemiddelde 1990-1999 430 897 1.327

aantal 1997 468 744 1.212

aantal 1998 310 631 941

aantal 1999 871 1.275 1.846

aantal 2000 485 403 888

bron: Stad Gent, administratie Technische Diensten, eigen berekeningen (gemiddelden)

In Gent zelf werden tijdens de jaren ’80 gemiddeld 548 nieuwe woningen gebouwd. Dit aantal steeg tot gemiddeld
1.315 nieuwe woningen per jaar in de jaren negentig. Het aantal vergunde eengezinswoningen steeg lichtjes tot zo’n
500 eenheden per jaar. De jaren ’90 kenden twee pieken van bouwactiviteit in de jaren 1993 (2.056 eenheden) en 1999
(1.846 eenheden). Inmiddels viel op één jaar tijd de bouwproductie met meer dan de helft spectaculair terug tot 888
eenheden voor het jaar 2000. De pieken zijn vooral toe te schrijven aan de sterke schommelingen van de apparte-
mentsbouw (in 1993 werden 1.734 appartementen vergund, terwijl dat dit er tien jaar daarvoor slechts 64 waren).

De renovatieactiviteit vertoont een trage, maar duidelijke stijging van 664 gerenoveerde eenheden in 1980 tot 995
eenheden in het jaar 2000135. De sloopactiviteit bleef daarentegen op hetzelfde, lage peil en schommelt tussen de
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100 en de 200 eenheden met een jaarlijks gemiddelde van 158 eenheden. Voor een stad met een hoog aandeel
oude en slechte woningen is dit bijzonder weinig. De stad ‘regenereert’ zichzelf dus onvoldoende: er komt in de stad
te weinig ruimte vrij voor nieuwbouw of voor ander gebruik zoals pleinen en parken.

5.1.5 Renovatie- en vervangingsbehoefte

Vele negatieve elementen op het vlak van wonen zijn geconcentreerd in de 19de-eeuwse gordel: leegstand, oude
woningen, kleine en slechte woningen, weinig groen, een hoge woningdichtheid. Herstructurering betekent
ongetwijfeld een verlies aan woningen die boven op de taakstelling inzake wonen zal komen. In het totaal wordt, op
basis van het comfortniveau van de woningen, het aantal slechte woningen in Gent op 15 tot 16% van het totale
aanbod of zo’n 15.000 woningen geschat. Bij extrapolatie zonder renovatie komt men aan 23.379 slechte woningen
in 2007.

Naar schatting verkeren er in Gent zo’n 16.000 woningen in slechte bouwfysische staat. Naar comfortniveau werden
er in Gent bij de Volks- en Woningtelling van 1991 16.094 woningen zonder klein comfort geteld. Dit is 16% van het
volledige woningpatrimonium. Statistische sectoren zoals Rabot, Brugse Poort en Dampoort bevatten 40%
woningen zonder klein comfort.
Door onvoldoende stadsvernieuwingsprojecten en sociale woningbouw zijn nog grote delen van de gordel onge-
wijzigd gebleven ten opzichte van eind vorige eeuw. Daardoor kwamen er lagere sociale klassen terecht in grote
concentraties. De stadsvernieuwing komt niet van de grond omwille van verschillende redenen. De particuliere
woningmarkt is onvoldoende geïnteresseerd in grootschalige vernieuwbouw en vervangende nieuwbouw omdat de
huurwaarde van de kleine panden vaak nog groter is dan de potentiële verkoopswaarde. In 2000 bedroeg de
gemiddelde verkoopsprijs van een arbeiderswoning zonder comfort zo’n 2.431.250 BEF (in 1996: 1.800.000 BEF) 136.
De particuliere woningmarkt komt bovendien niet tot een spontane sanering van deze wijken omdat de woningen niet
leegstaan. De bestaande slechte woningen voldoen aan de grote vraag van minder begoede gezinnen om goedkope
koop- en huurwoningen.

De stadsvernieuwing komt dus niet van de grond omdat de woningmarkt van de 19de-eeuwse gordel in een
impasse verkeert: door een gebrek aan opvangmogelijkheden onder de vorm van bijkomende goedkope sociale
koop- en huurwoningen, blijven de slechte particuliere woningen aan een reële woningnood voldoen, blijven de
koop- en huurprijzen van deze slechte woningen dus vrij hoog in verhouding tot de woonkwaliteit en worden ze
bijgevolg niet vervangen door de particuliere eigenaars.

Bij wijze van voorbeeld maken we hier de berekening van de kostprijs om een ‘slecht’ bouwblok te saneren. Dit
bouwblok bestaat uitsluitend uit ondiepe, smalle arbeiderswoningen. De tussenafstand van de achtergevels
bedraagt slechts 14 meter. Dit bouwblok heeft geen intrinsieke kwaliteiten voor renovatie of invulbouw van
woningen. Bezonning van straat en binnengebied blijven immers problematisch. In dit bouwblok bevinden zich 84
identieke arbeiderswoningen. De kosten om dit slechte bouwblok te slopen bedragen grosso modo:
• Verwervingskosten: 84 x 1.000.000 à 1.675.000 BEF/woning = 84.000.000 tot 140.700.000 BEF
• Sloopkosten: 84 x 100.000 BEF = 8.400.000 BEF
• Totale kosten: 92.400.000 tot 149.100.000 BEF

Het bouwblok beslaat 5.621 m2. Dit betekent dat afhankelijk van de waarde van de woningen de grondprijs 16.400
BEF/m2 tot 26.526/m2 bedraagt. Deze hoge kostprijs toont aan dat ingrepen stedenbouwkundig zeer goed moeten
overwogen en beargumenteerd worden voordat men overgaat tot aankoop.Tevens zullen de financiële middelen van
het Stadsontwikkelingsbedrijf sterk moeten gefocust worden op één stadsvernieuwingsproject per periode opdat het
project op een redelijke termijn afgewerkt raakt.

De kostprijs van stadsvernieuwing is zeer hoog. Toch investeert Vlaanderen in vergelijking met buurlanden en
andere gewesten nog steeds onvoldoende, zelfs met de SIF-fondsen in acht genomen. Ter vergelijking: in het
Brussels en Waals Gewest gaat 90% van dergelijke stimuleringsprogramma’s naar ingrepen op de fysieke omgeving
(woningen en openbaar domein). Het Brussels Gewest tracht het projectgebied meestal te beperken tot een 15-tal
bouwblokken. Het budget van een initiatiefwijk ligt tussen 90 en 150 miljoen per jaar. In het Waals Gewest lopen de
‘quartiers d’initiatives’ over vijf jaar en worden budgetten ervan jaarlijks onderhandeld. Daar liggen de investeringen
tussen 250 en 500 miljoen per wijk voor de totale periode van vijf jaar (50 tot 100 miljoen per jaar)137.

Enerzijds blijft de intrinsieke kwaliteit van vele bouwblokken en individuele arbeiderswoningen slecht, anderzijds zit
de stedenbouwkundige structuur op een aantal plaatsen in de stad slecht in elkaar. Door de omvang van het
probleem kan niet alles tegelijkertijd even grondig aangepakt worden. Her en der moeten ‘kankerplekken’ van
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leegstand en verkrotting gesaneerd worden, terwijl elders in de wijk de stedenbouwkundige structuur aangepakt
wordt. Het is dus duidelijk dat er met verschillende tijdsperspectieven verschillende soorten ingrepen nodig zijn om
aan stadsvernieuwing te kunnen doen.

In de periode 1991-1997 werden door het stadsbestuur 4.977 renovatievergunningen afgeleverd. Dit zijn er gemiddeld
830 per jaar. Het zwaarst werd er gerenoveerd in het centrum van Gent zelf (39%), gevolgd door St.-Amandsberg en
Ledeberg. In het centrum scoren de sectoren Begijnhofdries, Rooigem, Drongensesteenweg, Rabot en Heuvelpoort
opvallend hoog. Buiten de binnenstad kent vooral Ledeberg veel renovaties (Ledeberg-centrum en L.-Van Houttebuurt).

In vergelijking met de afgelopen twintig jaar, toen er gemiddeld 620 à 700 woningen per jaar gerenoveerd werden,
is er dus een merkbare stijging van de vernieuwbouwactiviteit. Deze tendens wordt algemeen waargenomen in
Vlaanderen. Door de stijgende grond- en nieuwbouwprijzen wordt er de laatste jaren steeds meer verbouwd in
Vlaanderen. Volgens de cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) bedroeg het aandeel van de renovatie in
de bouwmarkt voor 1997 zo’n 47%, in 1998 was dit al opgelopen tot 71%. In de veronderstelling dat alle renovaties
op de slechtste woningen worden uitgevoerd (hetgeen zeker niet het geval is), zou de renovatieactiviteit minstens
drie maal zo hoog moeten zijn (tot 2.400) om de verslechtering van de bouwfysische toestand weg te werken in de
periode 1997-2007.

Het bestuursakkoord 2001 voor Gent stelt dat de wijken één voor één moeten aangepakt worden. De mensen en
middelen worden best zoveel mogelijk per tijdelijke campagne gebundeld in één wijk. De wijken die zeer dicht
bebouwd zijn en waar in het verleden slechts in beperkte mate aan stadsvernieuwing of herwaardering is gewerkt,
verdienen prioriteit. Een aantal wijken werden reeds in de jaren ’80 aangepakt in een reeks
herwaarderingsgebieden; in andere wijken lopen momenteel reeds een aantal belangrijke projecten
(Voorhavenproject, en architectuurwedstrijd Meulestede in de wijk Muide-Meulestede, sanering en reconversie
Arbed in de wijk Gentbrugge en sanering Malmar tot buurtpark in de wijk Sint-Amandsberg).Volgende wijken dienen
één voor één geherwaardeerd te worden:
• Brugse Poort;
• Rabot;
• Ledeberg;
• Sint-Amandsberg (oude gedeelte).

5.1.6 Behoefte aan woningen voor specifieke groepen

5.1.6.1 Sociale huurders 

Het huidige aanbod (1997) aan sociale huurwoningen in Gent bedraagt gemiddeld 9% van de totale
woningvoorraad. Opgedeeld naar woningtype zijn dit 2.462 eengezinswoningen (21%) en 9.515 appartementen
(79%). Een belangrijk aandeel van de appartementen bestond in 1996 uit studio’s of éénslaapkamer-appartementen
(ca. 43%). Het aanbod grotere eenheden is, zeker in verhouding tot andere steden, beperkt.
Intussen werden door sociale huisvestingsmaatschappijen 2.750 nieuwe woningen voorzien. Daarnaast werden
2.714 woningen als te renoveren aangegeven138.

De belangrijkste concentraties aan sociale woningen in verhouding tot het totale aantal woningen zijn terug te
vinden in de statistische sectoren Neermeersen, Rabot en Nieuw Gent. Het grootste deel van de sociale woningen
is, afgezien van de Neermeersen en Nieuw Gent, vooral in de gordel van de stad terug te vinden.

Daartegenover staan 8.662 kandidaatgezinnen ingeschreven bij een sociale huisvestingsmaatschappij in december
1999139. Zowat 1/3 van deze kandidaat-huurders is reeds ingeschreven als huurder van een sociale woning, 2/3 (meer
dan 5.750 gezinnen) huurt op de private markt. De belangrijkste verhuismotieven zijn de huurprijs, de staat en de
grootte van de woning. 52% van de kandidaat-huurders wil in dezelfde buurt blijven wonen. De buurtgebondenheid
is het grootst in Oostakker, Mariakerke, Ekkergem, Sint-Amandsberg, Wondelgem en Zwijnaarde.

De gewenste programmatie van alle Gentse huisvestingsmaatschappijen samen geeft volgende verdeling:
• 50% appartementen met één slaapkamer (maximumcijfer);
• 30% appartementen met twee slaapkamers;
• 20% eengezinswoningen (minimumcijfer).

Het aantal eengezinswoningen betekent een verdubbeling van de bouw van eengezinswoningen ten opzichte van
de periode 1996-2000, toen slechts 11% eengezinswoningen gebouwd werden. Het Gentse stadsbestuur wenst
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voor 2007 volgens deze programmatie minstens 2.000 extra sociale woningen te laten bouwen. De sociale
woonbehoefte is echter veel groter. Dit pakket dient zich dus minimaal te richten op de prioritaire gezinnen.

5.1.6.2 Ouderen en bejaarden

In het licht van de verdere vergrijzing van de bevolking kan de beschikbaarheid van goede en diverse
woonalternatieven een belangrijk knelpunt worden. Nu reeds is er een merkbare stijging van het aantal bejaarden
in de sociale huursector. Bovendien kan het stimuleren van de woonmobiliteit van ouderen de aanwezige
onderbezetting van grotere woningen verminderen en zo het aanbod aan grotere woningen in de stad mee helpen
opvoeren. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het inzicht dat bejaarden zo lang mogelijk in een
vertrouwde en gemengde leefomgeving moeten kunnen wonen.

Een woonbeleid dat mogelijkheden op maat van de oudere biedt moet een divers gamma voorzien wat betreft
kostprijs en dienstverleningsniveau. Mogelijke alternatieve woontypes zijn:
• sociale huurwoningen;
• kamers en studio’s in een rusthuis;
• serviceflats;
• andere ondersteunende woonvormen zoals aanleunwoningen, kangoeroewoningen,…

Daarnaast behoeven bejaarden het meest van alle doelgroepen in de bevolking, kwalitatieve woningverbetering. Zij
wonen namelijk in verhouding het meest in ongezonde en slecht uitgeruste woningen. Boven op de algemene
stimulering van woningverbetering door het stadsbestuur, is een specifieke ondersteuning, bijvoorbeeld vanuit het
O.C.M.W., zeer zinvol. Deze bevat steun in onderhandelingen met de verhuurder, financiële steun en technische
steun met klusjesploeg(en) voor kleine verbeteringen.

5.1.6.3 Studenten

Met haar 43.400 studenten aan de Universiteit Gent en de 29 hogescholen samen, is Gent de grootste
studentenstad van Vlaanderen. Ongeveer de helft van de studenten woont op ‘kot’ in de stad. Ze huren over het
algemeen een studentenkamer, maar beginnen zich ook meer en meer te bewegen op andere woningtypes zoals
studio’s, appartementen en zelfs eengezinswoningen die gemeenschappelijk gehuurd worden.

Uit een bellentelling (1996) komt naar voor dat in Gent 20.356 kamers aanwezig zijn140. De Universiteit Gent zelf
beschikt over 1.400 kamers en 100 studio’s in haar studentenhomes, in totaal zo’n 7% van alle kamers. Een
bijkomende home op campus De Sterre met een capaciteit van 250 studio’s (de eerste in twintig jaar) is in aanbouw.
Het aantal kamers van de hogescholen is niet gekend en waarschijnlijk zeer beperkt.

De U.G. en de hogescholen nemen met andere woorden een beperkt aandeel op van de huisvesting van hun
studenten141. De groei van het aantal studenten wordt niet opgevangen door huisvesting georganiseerd door deze
onderwijsinstellingen, maar wel door het woningenbestand in de stad. Het bevriezen van het aantal kamers op de
private markt en het opvoeren van het aantal kamers in beheer van de onderwijsinstellingen kan dan ook zinvol zijn.

5.1.6.4 Kinderen en jongeren

De bijkomende woningen moeten beantwoorden aan specifieke kenmerken wat betreft aard en grootte om geschikt
te zijn voor de (veranderende) samenstelling van de Gentse bevolking. Vanwege de sterke gezins-
verdunningtendens zou men verwachten dat er vooral een behoefte is aan kleine wooneenheden. Dit dient echter
genuanceerd. Tussen 1980 en 1996 werden in Gent 6.360 nieuwe eengezinswoningen bijgebouwd, die vooral door
grotere gezinnen bewoond worden (drie en meer personen) Dat is zo’n 42,5% van alle nieuwe woongelegenheden.
Nochtans zijn er geen bijkomende grotere gezinnen van 3 of meer personen in Gent.

Bovendien is de stadsvlucht selectief: voornamelijk grotere gezinnen met kinderen verlaten de stad. Factoren die
hierbij een rol spelen hangen samen met het stedelijk woonaanbod en leefklimaat. Netto bekeken vormen de
kinderen 64% van alle stadsverlaters. Deze stadsvlucht ondergraaft dan ook een evenwichtig demografische
samenstelling van de stad. Een eenzijdige oriëntatie van het stedelijk beleid op éénpersoonsgezinnen wordt
afgeraden. De stad heeft er dus alle belang bij haar positie op de regionale markt te verbeteren voor de grotere
gezinnen met kinderen. Hierbij is het van belang rekening te houden met de woonwensen van de kinderen.

Er is dus vooral nood aan flexibele, aanpasbare types, bewoonbaar door meerdere types gezinnen, zonder dat
(grote) verbouwingswerken nodig zijn om ze aan te passen aan een andere type gezin. Om de aantrekkingskracht
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van de stad voor gezinnen met kinderen opnieuw te laten toenemen zal niet alleen moeten gedacht worden aan
kleine woningen, maar dient evenzeer ruimte gemaakt te worden voor grotere woningen, al dan niet met tuin.
Hoogbouw wordt afgeraden. Uitgangspunt is dat kinderen altijd en overal spelen en daartoe de ruimte moeten
krijgen. De aanwezigheid van verkeersluwe straten (de straat als informele speelplaats) en groen vormt hierbij een
belangrijk element.

5.1.7 Alternatieve woontypes

Ook voor alternatieve woontypes zoals woonwagens en woonboten moet er ruimte voorzien worden. Veel
woonwagens staan momenteel her en der over de stad verspreid op restruimten en bouwpercelen: Korenveldstraat,
Morekstraat, Kolegemstraat (Wondelgem), Nieuwe Scheldestraat (Zwijnaarde) en in een bouwblok aan de Lucas
De Heerestraat.Vaak moeten deze bewoners wijken voor realisatie van woningen, parkjes enz. Het woonwagenpark
aan Ottergemsesteenweg is de enige lokatie waar woonwagens op een georganiseerde manier werden
samengebracht en die door de stad Gent werd voorzien van nutsvoorzieningen. Verder wordt er een speciaal
doortrekkersterrein uitgebouwd aan Drongensesteenweg voor nomaden en zigeuners.

De stad beschikt ook over een grote oppervlakte water die op welgekozen plaatsen kan ingezet worden als
woonruimte door middel van woonboten. Er blijkt een stijgende vraag te zijn naar deze relatief onbekende
woonvorm. Waar er nog tien jaar geleden zo’n twee à drie woonboten in Vlaanderen bijkwamen, is dit aantal
vertienvoudigd. In Gent zelf liggen een dertigtal woonboten, verspreid over diverse lokaties. Mogelijke
aanlegplaatsen voor woonboten zijn Voorhaven-Tolhuisdok-Houtdok-Handelsdok, Baudelokaai, Voorhoutkaai-
Visserij, Henleykaai-Eedverbondkaai.

5.1.8 Zonevreemde woningen

In paragraaf 4.4.17 wordt een overzicht van de concentraties aan zonevreemde woningen gegeven142. Bij een eerste
telling komt men voor Gent aan 2.052 zonevreemde woningen. Het werkelijke aantal is lager. Ook de woningen in
de voor het gewestplan goedgekeurde verkavelingen zijn hierin opgenomen. Dit uit zich vermoedelijk in het aantal
woningen in landbouwgebied.

5.1.9 Conclusie

Opdat de Stad Gent proportioneel zou tegemoet komen aan de Vlaamse taakstelling dient ze vóór 2007 op haar
grondgebied minstens 12.822 wooneenheden te bouwen, waarvan:
• 8.482 appartementen (66%);
• 4.340 eengezinswoningen (34%).
Het blijkt niet alleen dat de potenties de geactualiseerde taakstelling overschrijden, maar ook dat de potenties
inzake vernieuwing, indeling van woningen en aanpak leegstand, en de daaruit volgende taakstelling, zich
voornamelijk in Gent situeren. In Gent dienen dus duidelijk stimuli aangereikt te worden voor het wegwerken van
leegstand, de reconversie van (woon)gebouwen en het wonen boven winkels.

Ander element dat uit deze tabel blijkt is dat een duidelijk beleid zal gevoerd moeten worden om bijkomende
gezinnen naar de stad te trekken. De aangegeven taakstelling overtreft duidelijk zowel de gesloten als de open
(trendmatige) prognose. Dat betekent dat de realisatie van de Vlaamse taakstelling in elk geval een bevolkingsgroei
voor Gent zou teweegbrengen.

De sociale woningbouw maakt deel uit van het pakket nog te realiseren woningen. Van de taakstelling moeten er
dus minstens 2.000 sociale huurwoningen zijn (15% van de totale taakstelling). Volgens de behoeften opgesplitst
komt men zodoende aan:
• 1.000 appartementen met één slaapkamer (maximumcijfer, 50%);
• 600 appartementen met twee slaapkamers (30%);
• 400 eengezinswoningen (minimumcijfer, 20%).
Daarnaast is er mogelijk nog een surplus van de te vervangen woningen door stadsvernieuwingsoperaties.
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tabel 41 aanbod en behoeften woningbouw

Aanbod

theoretisch aanbod 1996

- trend 10.279 woningen

- trendbreuk 16.475 woningen

vrijkomend juridisch aanbod 1997-2007

- trend, geen stimulering 3.878 woningen

- trendbreuk, geen stimulering 5.645 woningen

- trendbreuk, stimulering 9.564 woningen

totale leegstand woningen 6.408 woningen

overtollige leegstand (-3%frictie) 2.188 woningen

potenties leegstaande niet-woningen (excl. handelspanden) 1.084 woningen

potenties leegstand boven handelspanden 613 woningen

potenties opdeling boven woongebouwen (105/jaar) 1.050 woningen

Vraag

Taakstelling

- geactualiseerde taakstelling grootstedelijk gebied Gent (feb. 2001) 18.854 woningen

- proportie voor Gent 12.822 woningen

basis: evolutie gezinnen 1997-2007

- open prognose 6.879 woningen

- gesloten prognose 9.540 woningen

basis: bouwactiviteiten, prognose 1997-2007 13.150 woningen

sloopactiviteiten (158/jaar) 1.580 woningen
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5.2 Groenvoorzieningen

5.2.1 De schermwerking van groen 143

Via een gunstige inwerking als windscherm, visueel scherm, scherm tegen luchtverontreiniging, lawaaischerm,
klimaatbuffer,... heeft groen een indirecte impact op de leefkwaliteit in steden.

Behalve de functie als klimaatbuffer, welke op macroschaal wordt beschouwd, zijn al deze schermfuncties vooral te
bekijken op meso- en microschaal.

Voor de klimaatschermfunctie wordt de huidige situatie nagegaan en beoordeeld: hoeveel en welk groen in Gent
kan deze functie vervullen, waar is het gelegen,… Dit gebeurt met behulp van GIS. De resultaten zijn op kaart
weergegeven. Van de overige schermfuncties wordt enkel de werking toegelicht.

5.2.1.1 Klimaatschermfunctie

Algemeen
Het ‘gewone’ klimaat of het macroklimaat is het gemiddelde weer over een periode van minimum 30 jaar op een
bepaalde plaats op aarde, onafhankelijk van het bodemreliëf, de grondsoort en de vegetatie. Een mesoklimaat komt
tot stand wanneer het klimaat duidelijk afwijkt van het regionale macroklimaat144. Een belangrijk voorbeeld is het
mesoklimaat van steden. Indien boscomplexen voldoende groot zijn en gelegen zijn nabij steden, kunnen zij het
mesoklimaat ervan in positieve zin beïnvloeden, door de uitwisseling van luchtlagen.

De klimaatschermwerking is als volgt te verklaren:

Door de beschermende werking van het bladerdek en de positieve impact van het bodemvochtgehalte zijn de
temperatuurextremen (minima en maxima) in een bos zeer beperkt in vergelijking met het vrije veld. Hierdoor
kunnen absolute temperatuurverschillen tussen de stad en het bos hoog oplopen. Door de sterkere opwarming van
de bebouwde oppervlakte in steden, zal de warme lucht daar stijgen. Dit kan worden aangevuld met koelere lucht
indien in de omgeving van de stad relatief grote bosoppervlaktes aanwezig zijn. Figuur 7, ontleend aan een Duitse
studie145, toont de luchtcirculatie boven een stad met als resultaat een ‘country breeze’ in de randzone van die stad146.

figuur 7 luchtcirculatie boven een stad met als resultaat een ‘country breeze’ in de randzone van die stad

In de Duitse boswetgeving wordt klimaatbescherming door bossen formeel als doelstelling vastgelegd. De
verschillende deelstaten hebben zich voor de afbakeningsmethode ervan grotendeels gebaseerd op de hoger
genoemde Duitse studie. De afbakening is gebaseerd op de grootte van de woonzones.
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figuur 8 schematische afbakening klimaatsbossen

Figuur 8 geeft schematisch de afbakenings-
methode weer voor klimaatsbossen. Na
bepaling van het middelpunt en de straal van
de woonzone wordt een cirkel getrokken rond
de kern van de woonzone met een straal die
gelijk is aan 2x de straal van de woonzone.

Naast de mesoklimaatwerking van bossen is er ook het directe plaatselijke effect van bos en bomen op het zgn.
Microklimaat147. Dit komt omdat bossen schaduw geven, de lichtkwaliteit veranderen, de wind remmen, de lucht
vochtiger maken door verdamping en temperatuurschommelingen temperen148. Bossen en ook bomen in de stad
geven beschutting aan de mensen op warme dagen. Het microklimaat dat ontstaat in bossen en grotere parken kan
een aangename ervaring zijn voor de stadsbewoner in droge, warme periodes. Door de verdamping en de
schaduwwerking kan op zeer warme dagen in straten met bomenrijen de temperatuur overdag 6 à 8°C lager zijn
dan in straten zonder bomen149.

Tenslotte kunnen groenelementen een nuttige functie vervullen als windbrekers zoals op plaatsen die onderhevig
zijn aan tocht, zijwinden of wervels achter obstakels in een luchtstroming (bv. Hoogbouw). Windsingels worden ook
aangeplant langs autowegen om de kracht van zijwinden te verminderen.

Situatie in Gent

Werkwijze
In een eerste oefening werd er nagegaan of in Gent boscomplexen aanwezig zijn die de functie van
klimaatschermbos kunnen vervullen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de methode, zoals ze werd gebruikt door de
K.U.L. in de studie ‘De schermfunctie van de bossen’150. Deze studie beoogt de afbakening van bossen die in
aanmerking komen voor het statuut van ‘stedelijk klimaatschermbos’151. Met behulp van enkele vooropgestelde
criteria werd een voorstel van afbakening gemaakt. De wijze waarop deze criteria werden bepaald, komt noch in de
Duitse, noch in bovenstaande studie aan bod en is ons dus niet bekend. Toch maken we hier gebruik van dezelfde
criteria, bij gebrek aan andere studies hieromtrent. De vooropgestelde criteria zijn de volgende:
• Bossen moeten gelegen zijn binnen een cirkel met als straal tweemaal de straal van de woonkern, rekening 

houdend met de gesloten (stadskern) en de aan de stadskern verbonden halfopen bebouwing.
• Bossen met een minimale oppervlakte van 50 ha.

In een tweede oefening vertrekken we vanuit de bosperimeters en bekijken we welke bossen, welke woongebieden
bedienen. Hiervoor hebben we de aanwezige bossen van 50 ha of groter geprojecteerd op de verschillende
woongebieden.

Resultaat
kaart 66 bossen met mogelijke klimaatschermfunctie 152 

Uit de eerste oefening (kaart 66) blijkt dat enkel de Vinderhoutse bossen voldoen aan deze criteria en kunnen
aanzien worden als een bos dat op dit moment een beschermende functie heeft voor de leefbaarheid in Gent.
Uit de studie van de K.U.L. is gebleken dat voor Vlaanderen ongeveer 6700 ha stedelijk klimaatschermbos kan
worden afgebakend. Er is ook gebleken dat Brussel, Antwerpen en Brugge meerdere klimaatschermbossen
bezitten. Ter vergelijking worden in tabel 42 de resultaten voor enkele grotere of bij Gent aangrenzende steden
vermeld.
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tabel 42 stedelijke bossen in Vlaanderen

opp. afbakening (2r) opp. bos tot. opp. Schermbossen (>50ha)

Antwerpen, Beveren, Lier 49.662 ha 3.755 ha 1.804 ha

Brugge 11.252 ha 820 ha 384 ha

Brussel-Asse 61.416 ha 5.676 ha 3.536 ha

Gent 15.315 ha 629 ha 54 ha

bron: Mens en Ruimte / Groep Planning, Dienst Leefmilieu en Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Stad Gent

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat Gent zeer slecht bedeeld is wat betreft klimaatschermbossen. Naast het
beperkt bosareaal zelf, is dit ook te wijten aan de hoge versnipperingsgraad van het bosareaal: nog geen 10% van
het bosareaal komt in aanmerking als klimaatschermbos.

kaart 67 aanwezige bossen (≥ 50 ha) en de omliggende woongebieden 153

Op kaart 67 worden de resultaten van de tweede oefening voorgesteld. Op deze kaart zien we dat heel wat
woonwijken geen bos hebben in hun onmiddellijke omgeving (5 km). De woonwijken met bostekort situeren zich
vooral ten oosten en ten noordoosten van het centrum van Gent, maar ook in de omgeving van Evergem, Oostakker
en Sint-Amandsberg.

5.2.1.2 Andere Bufferfuncties

Schermwerking luchtverontreiniging
Vegetatie blijkt uitermate efficiënt te zijn in het capteren van bepaalde gassen en partikels. De vraag blijft wel in
hoeverre dergelijke bossen niet zelf ten onder gaan aan de toxische verontreiniging waartegen ze juist bescherming
willen bieden. Daarom is het belangrijk rekening te houden met het soort bomen dat als immissieschermbos kan
dienen.

Een Duitse studie154 laat de breedte van de strook bufferbos variëren van 300 tot 2000 meter als bescherming tussen
het industriegebied en de woonzone, al naargelang de soort industrie:
bv: 300 m houtverwerkende industrie

800 m assemblagefabriek voor grote auto’s en machines
2000 m petrochemie

Schermwerking geluid
Een echte consensus over de werkzaamheid van bos en/of regelbeplantingen als geluiddempend object is er niet.
Wel is men het eens over de vrij omvangrijke bosstroken die nodig zijn om geluiddemping van enig belang te
verkrijgen. Een bosstrook van 100 meter wordt in de literatuur beschouwd als een minimum voor een geluiddemping
van enige betekenis155.

Groenschermen kunnen geluidstechnisch niet op tegen de geluidsreducerende capaciteiten van geluidsschermen
en -wallen. De rol van groen in de strijd tegen geluidshinder is dus eerder van een aanvullende betekenis.
Een voordeel van een groenstrook is tevens de psychologische werking ervan. De geluidsbron, bijvoorbeeld de weg,
wordt gecamoufleerd en het geluid wordt daardoor als minder hinderend aangevoeld.

Visuele schermwerking
Visuele schermen hebben een dubbele functie. Naast een fysische functie (schermen verbergen iets) hebben ze
ook een psychologische functie (schermen voegen een nieuw element toe aan de leefomgeving).

Het spreekt voor zich dat deze schermfunctie gemakkelijk te combineren valt met andere (scherm)functies. Zo kan
de wal langs de ring aan de Ringvaart naast een geluidsscherm door de begroeiing ook een visueel scherm vormen.

138



5.2.2 Groen als ruimte voor Mensen

Algemeen
Wonen, zich ontspannen, buiten spelen, mensen ontmoeten,… zijn allemaal te beschouwen activiteiten, functies,
waar het gaat om groenvoorziening in de woonomgeving. Hieruit is gebleken dat de volgende karakteristieken
relevant zijn156:
• openbare toegankelijkheid;
• afmetingen, areaal;
• ligging ten opzichte van woningen: afstand, bereikbaarheid;
• veiligheid;
• type groenvoorziening en verdeling verschillende types;
• onderhoud;
• specifiek in relatie met spelen zijn ook spelinfrastructuur, informele speelruimten,... belangrijk;
• duurzaamheid;
• aantal bezoekers per park;
• voorkeuren van bewoners i.v.m. parken.

tabel 43 overzichtstabel normen voor groenvoorzieningen

ruimtelijk niveau maximale afstand type van groen minimale oppervlakte 

MACRO stad in regio 12.000 m bos - natuurgebied - aantrekkelijk landschap 100 ha

5.000 m bos - natuurgebied - aantrekkelijk landschap 50 ha  

bron: Mens en Ruimte / Groep Planning, RSG, Deelstudie Leefmilieu, december 1999

Naast kwantitatieve normen als afstand en areaal moet ook nagegaan worden of de groene ruimte bereikbaar is.
Doorgangsverkeer is een hinderpaal voor de niveaus woonblok, buurt en wijk.

Vanaf stadsdeelniveau wordt ervan uitgegaan dat de kinderen ofwel begeleid komen ofwel zich veilig in verkeer
kunnen verplaatsen

5.2.3 Kwantitatieve Taakstelling Natuurontwikkeling

Op het vlak van natuur is een inhaalbeweging noodzakelijk. Deze inhaalbeweging wordt vertaald in het standstill-
beginsel zoals in het natuurdecreet onder art. 8 wordt vermeld. De zorgplicht voor natuur (Art 16 van het
natuurdecreet) voor alle overheden die vergunningen afleveren, houdt in dat het standstill-principe op gemeentelijk
niveau moet worden nagestreefd. Dit betekent dat kwantitatief en kwalitatief ten minste evenveel natuur behouden
wordt. Als basis en referentie wordt hiervoor de vegetatiekaart van Gent gehanteerd die de aanwezige vegetaties
op Gents grondgebied weergeeft in 1999 (kaart 28). In 1999 waren er op het Gentse grondgebied 1969 ha
vegetaties. Deze vegetaties kunnen kwalitatief verder opgesplitst worden in 381 ha moeras (inclusief moerasbos),
499 ha historisch permanent grasland, 12 ha heide, 269 ha bos, 35 ha watervegetaties, 773 ha andere vegetaties
(voornamelijk ruigten).

Hierbij dient vermeld dat het volgens een uitvoeringsbesluit van het natuurdecreet verboden is de moeras-, heide-
en watervegetaties te wijzigen. Ze kunnen enkel in specifieke omstandigheden, met toestemming van de minister,
elders worden gecompenseerd. Het belang van de vegetaties kan kwalitatief nog verder uitgedrukt worden volgens
hun voorkomen op de lijst van bedreigde vegetaties op Vlaams niveau volgens het natuurrapport 1999 (kaart 9).

5.2.4 Kwantitatieve taakstelling bebossing157

5.2.4.1 Lange Termijnplanning Bosbouw (1993)158

In het verlengde van het Bosdecreet (art.6) werd in 1993 een studie Lange Termijnplanning Bosbouw uitgevoerd.
Dit plan moet de basis vormen voor actieplannen. De voornaamste voorstellen van de lange termijnplannen zijn:
behoud, verrijking, uitbreiding en aaneensluiten van het bos. Multifunctionaliteit is het belangrijkste criterium voor
bosuitbreiding. Dit betekent dat daar waar bossen meerdere functies vervullen, de prioriteit ligt voor bosuitbreiding.
In de nabijheid van steden is de sociale functie van zeer groot belang. Algemeen wordt aangenomen, dat één
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hectare recreatiebos noodzakelijk is voor 100 inwoners. Voor een stad zoals Gent betekent dit dat minstens 2240
ha bos voor de recreatie zou moeten beschikbaar en bereikbaar zijn. Deze oppervlakte is thans evenwel bijlange
niet beschikbaar.

Uit de berekeningen in de Lange termijnplanning Bosbouw blijkt dat er in Gent en omliggende nood bestaat aan
bosuitbreiding vanuit verschillende functies en dan vooral vanuit de sociale en ecologische functies.

Situatie in Gent op niveau  van het grootstedelijk gebied

Werkwijze
De oefening die werd gemaakt, is een toepassing van de normen van tabel 43 voor de macroschaal, toegepast op
de bossen. Via deze normen krijgen we een overzicht van de bossen op 5 km en 12 km van de grens de woonkern.

tabel 44 overzichtstabel normen Lange Termijnplanning Bosbouw 

ruimtelijk niveau maximale afstand type van groen minimale oppervlakte

MACRO stad in regio 12.000 m bos - natuurgebied - aantrekkelijk landschap 100 ha 

5.000 m bos - natuurgebied - aantrekkelijk landschap 50 ha

Volgende criteria zijn toegepast om de behoefte aan bos voor de stadsbewoners te toetsen:
• afbakening van de gesloten stadskern en de aan de stadskern verbonden halfopen bebouwing;
• de afstand tussen de bewoners en groen is cruciaal en de drempelafstanden zijn 5 km en 12 km;
• minimum een boscomplex van 50 ha (op 5 km), resp. 100 ha (op 12 km).
Daarnaast werd er ook gekeken welke waardevolle landschappen er zich situeren binnen deze twee afstanden van
de woonkern.

Resultaten

kaart 68 overzicht van de bossen op 5 km en 12 km van de grens van de woonkern 159

Enkel de Vinderhoutse bossen liggen in de 5 km grens. Lembeke bos, het Kloosterbos en Het Leen bevinden zich
in het noorden, bij de drempelafstand van 12 km. In het noordoosten zijn er de bossen (ca 150 ha) die onderdeel
zijn van het recreatiedomein Puyenbroeck. In het zuiden zijn alleen de Makegemse Bossen voldoende groot.

Er moet worden geconcludeerd dat er te weinig bossen zijn en dat de bestaande bossen doorgaans te klein zijn om
echt aantrekkelijk te zijn. Als wordt gekeken naar de verdeling dan is het duidelijk dat het bostekort zich vooral in
het oosten en zuidoosten van Gent het scherpst stelt. Een van de gevolgen is dat de bestaande bossen in de
omgeving van Gent ernstig lijden aan overdruk.

De provincie Oost-Vlaanderen is de provincie waar bosuitbreiding het meest noodzakelijk is160. De nood aan
stadsrandbos vanuit de sociale, recreatieve functie voor Gent wordt geschat op meer dan 2.000 ha161.
Voor wat aantrekkelijke landschappen betreft is de omgeving van Gent beter voorzien. De afstanden die moeten
worden afgelegd zijn evenwel meestal boven de 5km-grens. Beneden de 5km-grens zijn er bijvoorbeeld
aantrekkelijke landschappen te vinden in de Latemse Meersen, de Leievallei, de Boven-Scheldevallei ter hoogte van
Merelbeke, de Zeescheldevallei ter hoogte van Heusden en Melle, de Blaarmeersen, Bourgoyen en Ossemeersen.
Ook zijn er nog mooie restanten van traditioneel cultuurlandschap bijvoorbeeld in Sleidinge, Desteldonk… Deze
laatste zijn echter niets steeds goed ontsloten voor wandelaars.

Boven de 5 km grens en onder de 12 km grens is het aanbod van aantrekkelijke landschappen nog betrekkelijk ruim.
Veel van deze gebieden zijn echter dikwijls te klein, te versnipperd door wegen en bebouwing om een bovenlokale
aantrekkingskracht te hebben. Ook is de ontsluiting vaak slecht. Echt aantrekkelijk voor wandelaars zijn bijvoorbeeld
de Scheldevallei tussen Merelbeke en Gavere, het ‘Land van Rode’ in de omgeving van Munte, Baaigem… In de
zandstreek ten noordoosten van Gent, het ‘Straatdorpengebied,’ zijn er nog mooie restanten van kleinschalige
cultuurlandschappen, waar kleine akker- en weilandpercelen omzoomd zijn met knotbomenrijen of houtkanten.
Voorbeelden zijn te vinden in Destelbergen (Haanhout) Lochristi (Bommel, Beervelde) , Laarne (Kasteelhoek),…
Ook hier is de ontsluiting voor wandelaars niet steeds optimaal. Ook worden deze gebieden steeds meer bedreigd
door bebouwing met serres. De Moervaartvallei en de Kalkense Meersen liggen net op de rand van de 12 km grens.
Deze laatste sluiten aan bij het Donkmeer in Berlare dat reeds te veraf gelegen is.
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5.2.4.2 Studie van de bebossingsmogelijkheden en de afbakening van een regionaal bos en een
stadsbos in de regio Gent162

Deze studie heeft geleid tot een selectie van de locaties voor het regionaal, respectievelijk het stadsbos.

Regionaal bos:
Het Leen - Lembeekse Bossen en Makegemse Bossen - Aelmoeseneiebos zijn als de meest geschikte locaties naar
voren gekomen voor de aanleg van een regionaal bos. Zij beschikken beide over hoge tot zeer hoge ecologische,
structuurversterkende en recreatieve potenties.Voor de eerste locatie zijn de structuurversterkende potenties hoger,
voor de laatste locatie zijn de recreatieve potenties hoger: dichterbij de stad, hoger aantal potentiële recreanten.

Uit een vervolgens uitgevoerd aanvaardbaarheidsonderzoek kwam Makegemse Bossen - Aelmoeseneiebos als de
meest aanvaardbare locaties naar voren voor de aanleg van een grootschalig regionaal bos. Zij behoort tot de meer
aanvaardbare locaties voor de landbouwsector. De aanvaardbaarheid voor de natuur- en landschapswaarden en
voor de stedelijke functies en de woon- en werkfuncties in het buitengebied worden er hoog ingeschat bij de aanleg
van een grootschalig regionaal bos. Wel kunnen deze criteria randvoorwaarden opleggen bij de concrete invulling
van bosaanleg binnen deze locatie. Ook wanneer andere gewichten worden toegekend aan de verschillende
haalbaarheidscriteria blijft deze locatie de hoogste score behalen als resultaat van de multicriteria-analyse.
Een verder haalbaarheidsonderzoek kan tot de definitieve keuze van deze locatie voor de aanleg van een regionaal
bos leiden. Daarnaast blijft ook ‘Het Leen-Lembeekse Bossen’ zowel om geschiktheidsredenen als om
aanvaardbaarheidsredenen, interessante perspectieven bieden voor de aanleg van een grootschalig regionaal bos.

Stadsbos:
De drie geschikte locaties, Kastelensite-Scheldevelde-Rosdam, Vinderhoutse Bossen en Gentbrugse Meersen
werden aan een aantal aanvaardbaarheidscriteria onderworpen, waarna de Vinderhoutse bossen er globaal gezien
als de meest aanvaardbare locatie voor de aanleg van een recreatief stadsbos van minstens 100 ha uitkwam. Ook
de locatie Kastelensite-Scheldevelde-Rosdam scoorde hoog qua aanvaardbaarheid. Deze laatste behaalde de
hoogste score in het onderzoek naar geschiktheid.

De aanleg van recreatief stadsbos in de Gentbrugse Meersen werd als minder aanvaardbaar ingeschat. Dit wordt
voornamelijk verklaard door de geringe aanvaardbaarheid van relatief grootschalige bosaanleg in de Gentbrugse
Meersen voor natuur- en landschapswaarden. Wel zou de locatie zich lenen voor een kleinschaliger bebossing (30-
40 ha), mits het respecteren van een aantal randvoorwaarden.

5.2.4.3 Bosdecreet

Het Bosdecreet stelt in het Vlaams bosbeleid het beginsel van multifunctionaliteit voorop. Art. 5 van het Decreet stelt
dat het bos gelijktijdig verschillende functies kan vervullen. Het geeft in het bijzonder aandacht aan de economische
functie, de sociaal-educatieve, de schermfunctie, de ecologische en de wetenschappelijke functie van het bos.

In toepassing van het Bosdecreet zijn subsidies voor bebossing en herbebossing voorzien voor privé eigenaars. Het
minimumareaal is 0,5 ha en er mag de eerste 20 jaar niet worden ontbost. Ook voor de aanplant of het spontaan
laten ontwikkelen van een struiklaag zijn subsidies voorzien (zie verder).

Het Decreet op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 8 oktober 1997 heeft in het Bosdecreet een
moratorium op ontbossing gevoegd. Deze had ondermeer tot gevolg dat een ontbossing alleen nog maar mag
vergund als deze ontbossing gebeurt in functie van uitvoering van werken van algemeen belang die in
overeenstemming zijn met de geldende plannen van aanleg, en mits compenserende maatregelen. Op 1 april 1999
werd er echter een wijziging van het bosdecreet goedgekeurd, waardoor ontbossing terug mogelijk wordt in alle
harde bestemmingen volgens het gewestplan.

5.2.4.4 Besluit

Bij toepassing van de normen is voor Gent een totale oppervlakte van 2.240 ha binnen een afstand van 12 km
gewenst, waarvan er thans 907 ha aanwezig zijn. De beste locaties om aan de vraag te voldoen binnen een afstand
van 5 km zijn: de Gentbrugse Meersen, de Kastelensite en de Vinderhoutse Bossen163.
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Om te voldoen aan de vraag vanuit de verschillende woonkernenzijde is het noodzakelijk om meerdere bosentiteiten
van voldoende omvang te realiseren. Enkele woonkernen hebben nood aan bijkomende locaties voor bosuitbreiding:
• Rieme, Klein Rusland en Zelzate, waar de leefkwaliteit nu eenmaal geen hoge toppen scoort.
• Ook ter hoogte van Doornzele, Oostakker, Desteldonk, Kerkbrugge-Langerbrugge, delen van Evergem en

Lochristi, die zich buiten de 5km invloedsfeer van alle huidige bossen en geselecteerde locaties van
bosuitbreiding situeren. Hiervoor zou de bebossing van het zandontginningsgebied ten oosten van Oostakker
een oplossing bieden (Oud Vliegveld).

De beste locaties om aan de vraag te voldoen binnen een afstand van 12km zijn:
duidelijk prioritair de Makegembossen-Aelmoeseneiebos, in veel mindere mate Het Leen-Lembeke Bos.

Voor de berekening van het minimumcijfer voor het totaal aan te leggen areaal (binnen 5 km en 12 km grens
samen), wordt vertrokken van de norm in de Lange Termijnplanning Bosbouw (op basis van het aantal inwoners),
nl. 2.240 ha. Daarvan wordt het bestaande areaal dat aan de criteria voldoet afgetrokken (907 ha). Het resultaat is
een behoefte van 1.333 ha bosoppervlakte.

De bosuitbreiding kan dan worden verwezenlijkt door aanleg van nieuw bos en door uitbreiding van bestaand bos.
Ingeval bestaande bossen worden uitgebreid tot zij minstens aan de criteria voldoen (100 ha binnen 12 km grens
en 50 ha binnen 5 km grens) kan het totaal van 1.333 ha worden verminderd met de nu bestaande oppervlakten
van deze bestaande bossen. Zo kan ingeval het voornemen wordt genomen om het Bos van Ooidonk, de
Hospicebossen en het Aelmoeseneiebos (nu samen 181 ha) uit te breiden tot elk 100 ha, het totaal van
bosuitbreiding worden gebracht op (1.333 ha - 181 ha): 1.152 ha.

Binnen het berekende minimumcijfer is het noodzakelijk dat er voldoende bos binnen de 5 km-grens wordt
gesitueerd vanuit de nood aan klimaatschermbos. Voor het berekenen van een minimumcijfer voor
klimaatschermbos zijn geen normen voorhanden.

Voor de berekening van een streefcijfer, de ‘gewenste’ bosuitbreiding, wordt vertrokken vanuit streefcijfers voor de
gewenste arealen van de gekozen locaties.

In Gent en buurgemeenten:
• de geselecteerde locaties: Gentbrugse Meersen (ca +100 ha), + Kastelensite (ca +320 ha), + Vinderhoutse bossen

(ca +290 ha) en Oud Vliegveld (ca 300 ha). De bedoeling is om voor elke entiteit een areaal te bekomen van ca
350 ha, behalve voor de Gentbrugse Meersen waar 100 ha wordt nagestreefd: dit betekent samen ca 1010 ha.

Buiten Gent:
• de geselecteerde locaties: Makegemse Bossen-Aelmoeseneiebos (ca + 400 ha) en het Leen-Lembekebos (ca

+ 200 ha), de bedoeling is om entiteiten te bekomen van ca 600 ha elk (cfr. de locatiestudie voor regionaal bos);
• de uitbreiding van de bestaande te kleine boscomplexen: Bos van Ooidonk (min. + ca 25 ha), Hospicebossen

(min. + ca 40 ha), Aelmoeseneiebos (min. + ca 60 ha).

5.2.5 Kwantitatieve taakstelling groenvoorziening

5.2.5.1 Lange Termijnplanning Groenvoorziening  (1993)164

Gelijktijdig met de Lange Termijnplanning Bosbouw is de studie Lange Termijnplanning Groenvoorziening
uitgevoerd. Dit plan resulteerde in een aantal strategische opties. Samengevat zijn het de volgende:

Het groenbestand 
• Bescherming bestaand areaal: Verwijderen of versnipperen van bestaande groene ruimten

(recreatiegebieden, parken, sport en spelgroen, bossen, natuurgebieden en ander kleinschalig groen) moet
verboden worden, tenzij er op een andere plaats op het gemeentelijk grondgebied een groene ruimte (met
dezelfde hoofdfunctie) wordt aangelegd, die minstens dubbel zo groot is als de verwijderde groene ruimte.

• Uitbreiding groenareaal: Wat groen in de stedelijke omgeving betreft moet er een uitbreiding van het
bestaande areaal komen. Gezien de huidige hoge bebouwingsdichtheid in heel wat stedelijke (deel)gebieden is
een beleid op lange termijn noodzakelijk waarbij de bebouwingsdichtheid in deze gebieden dient af te nemen.
Dit beleid moet steunen op een gerichte aankooppolitiek.
Daarnaast moeten private of semi-openbare groene ruimten via overeenkomsten tussen de plaatselijke
overheid en de eigenaar voor het grote publiek toegankelijk worden. Er worden een aantal minimum richtlijnen
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gesteld. Elk gezin of woning moet op bepaalde afstanden (in vogelvlucht) over groene ruimten kunnen beschikken:
groen (vlakke, lijn- en puntelementen): binnen 100 a 150 meter (woongroen)
groene ruimte van min. 2-3 ha: binnen 300 a 400 meter (buurtgroen)
groene ruimte van min. 10 ha: binnen 600 a 800 meter (wijkgroen)
groene ruimte van 30-60 ha: binnen 1600 meter (stadsdeelgroen)
groene ruimte van 100-200 ha: binnen 3200 meter (stadsgroen)

• Kwaliteit: minimalisatie van de kwalitatieve bedreiging en uitbouw van de kennis i.v.m. stedelijk groen

Groenfuncties
Groene ruimten moeten multifunctioneel ingericht worden voor zover bestemming en oppervlakte dit toelaten. De
functionaliteit van groene ruimten wordt opgevat als een dynamisch gegeven dat moet inspelen op wisselende
behoeften. Groenfuncties zijn:
• sociale functie: recreatieve functie, sociaal-maatschappelijke functie (ontmoetingsplaats), psychologische

functie (visueel contact);
• schermfunctie (stof, luchtverontreiniging, visueel scherm, klimaatbuffering);
• wetenschappelijke functie;
• stedebouwkundige en esthetische functie;
• cultuurhistorische functie;
• verkeersfunctie.

5.2.5.2 Milieu- en natuurrapport Vlaanderen (MIRA-S 2000)

Elke groene ruimte heeft een bepaald invloedsgebied. De aantrekkingszone komt overeen met de gemiddelde
afstand die de gebruikers bereid zijn af te leggen om zich naar die plaats te begeven. Zij verschilt naargelang de
grootte, de uitrusting en de kwaliteit van het gebied165. De nood aan het gelijktijdig voorhanden zijn van groene
ruimten op de verschillende functionele niveaus wordt onderbouwd door divers onderzoek. Herhaaldelijk is
vastgesteld166 dat groen in de stad niet uitwisselbaar is met groen buiten de stad. Daarvoor verschilt het gebruik van
het groen in de stad te zeer van het gebruik van het groen buiten de stad.

Een vergelijking met andere nationale en internationale normsystemen167 toont aan dat de normen van de Lange
Termijnplanning Groen in grote lijnen overeenkomen met veel andere systemen en als een gemiddelde kunnen
worden beschouwd. Volgende tabel geeft een samenvatting van de verschillende normsystemen.

tabel 45 samenvatting criteria normsystemen voor groenvoorzieningen 168

functieniveau oppervlakte afstand tot woningen

buurtpark >1-3 ha op 300-500 m (300-600 m)

wijkpark > 8-25 ha (>3ha) op 500-1000 m (500-800 m)

stadsbos > 100-600 ha op 2500-5000 m

minipark (formeel) > 0,2-0,5 ha op 150-500 m

groenstroken (wandelen en fietsen) > 20 m breed

bron: MIRA-S, wetenschappelijke bijlage, 2000

Rekening houdend met het feit dat in de MIRA-studie een brede begripsomschrijving van groene ruimten wordt
gehanteerd, lijkt het aanvaardbaar om, mits een aantal aanvullingen en verfijningen het kwantitatieve referentie-
kader dat in de Lange Termijnplanning voor Groenvoorziening is voorgesteld, verder te blijven hanteren.

Aanvullingen hierbij zijn:
• de stadsbossen als bijzondere categorie van groene ruimten (de oppervlaktenorm van 200 ha voor regionale

steden en 300 ha voor grote steden wordt vooropgesteld);
• een verdere verfijning naar soorten groen (een onderscheid tussen landschappen, natuurgebieden… die in

beperktere mate zijn ontsloten en niet zijn ingericht voor intensief gebruik (behoud normen 10 ha en 30 ha
enerzijds en wijkgroen en stadsdeelgroen als park anderzijds (verlaging tot 5 ha en 10 ha).

In de toekomst zou het eveneens aangewezen zijn om het referentiekader aan te vullen met groene corridors met
wandel- en fietspaden. In de praktijk zou bij het beoordelen van afstanden en oppervlaktes moeten rekening
gehouden worden met de ligging ten opzichte van elkaar: zo kunnen ruimtelijk goed geschakelde kleine plekken
eveneens waardevol zijn als stapstenen en af te leggen afstand virtueel verkorten.
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tabel 46 referentiecriteria voor groenvoorzieningen in Gent

functieniveau Maximumafstand minimumareaal

Woongroen <150 m

Buurtgroen <400 m >1 ha

Wijkgroen <800 m >10 ha (park: > 5 ha)

Stadsdeelgroen <1600 m >30 ha (park: >10 ha)

Stadsgroen <3200 m >60 ha

Stadsgroen (stadsbos) <5000 m >200/300 ha

bron: Lange Termijnplanning Groenvoorziening 1993, aangepast aan internationaal onderzoek V.U.B. in: MIRA-S, wetenschappelijke bijlage, 2000

Barrières beperken de aantrekkingszone van de groene ruimten. Talrijke fysieke of psychologische hinderpalen
kunnen de weg naar een groene ruimte langer, minder aangenaam of onveilig maken: gebrek aan
oversteekplaatsen, gevaarlijke oversteekplaatsen… Zeker waar het gaat om bejaarden, kinderen of moeders met
kleine kinderen, die een groot deel van de bezoekers zijn, mag het invloedsgebied van een groene ruimte niet
overschat worden.

5.2.5.3 Aanbod van groene ruimten in Gent

Bereikbaarheid en aantrekkelijkheid groene ruimten
Figuur 9 geeft de bereikbaarheid van verschillende groene ruimten op verschillende functionele niveaus en de
aantrekkelijkheid van de groene ruimten volgens vijf kwaliteitsgroepen (uitrusting, natuur, cultuur en historie, ruimte,
rust en stilte) in Gent weer169.

Wat de aantrekkelijkheid betreft blijkt dat geen enkele ruimte als rustig wordt ervaren. Vooral op wijkniveau blijkt het
kwaliteitsprofiel, met uitzondering voor natuur, zeer laag te zijn. Door de hoge versnipperingsgraad en de storende
context scoort de kwaliteit ‘ruimte’ zeer laag. Op stadsdeelniveau scoort de kwaliteit ‘ruimte’ middelmatig. ‘Cultuur’
scoort iets lager.
Het effect van barrières op de bereikbaarheid van minstens één groene ruimte uit zich op alle niveaus. Voor het
werkelijke aanbod aan groene ruimten (rekening houdend met de barrières) zijn de behoeften op stadsniveau (met
uitzondering voor de stadsbossen) kwantitatief bijna volledig bedekt. Op stadsdeelniveau heeft meer dan 30% van
de bevolking geen bereikbare groene ruimte. Ongeveer 35% van de bevolking heeft geen wijkgroen.

figuur 9 bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van groene ruimten in Gent

bron: MIRA-S 2000, p507, berekeningen Vakgroep Menselijke Ecologie, VUB
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Uit evaluatie van de verdeling van het aanbod aan groene ruimte per statistische sector, blijkt dat in het noordelijke
deel van de kernstad geen groene ruimten op stads- en stadsdeelniveau beschikbaar zijn. Dit is te wijten aan een
tekort aan groene ruimten en aan barrière-effecten (vooral Muide-Meulestede), namelijk de haven en bijhorende
infrastructuren. De sterke potentiële aanwezigheid van bereikbaar groen van Leie- en Scheldevallei wordt teniet
gedaan door de barrièrewerking en het versnipperende effect van Ringvaart/R4 en E17/E40. Hierdoor is ook een
tekort van groene ruimten op stadsdeel- en wijkniveau te noteren in het zuidelijk deel van de kernstad.

De correlatie tussen de bevolkingsgroei en de bereikbaarheid van groene ruimten is significant. In de buurten waar
groene ruimten onmiddellijk bereikbaar zijn, steeg de bevolking gemiddeld met 5,3%. In de andere buurten daalde
ze met 3,4%.

figuur 10 bevolkingsgroei versus bereikbare groene ruimten in Gent
hernomen tussen kaart 68 en 69

bron: MIRA-S 2000, p. 507, berekeningen Vakgroep Menselijke Ecologie, VUB

Situatie in Gent op niveau van de stad(sdelen)
De studie ‘Lange termijnplanning voor groen in Vlaanderen’ stelt een groennorm per inwoner voorop. Naarmate de
verstedelijking daalt, daalt ook behoefte aan openbaar groen: grote private tuinen, de openheid van een landelijke
omgeving en overbemeten verkavelingstraten en ‘pijpekoppen’ geven de suburbane woonwijken veel meer ruimte.
Gent heeft echter een zeer grote diversiteit aan woonwijken. De bouwdensiteit verschilt, dus ook de private tuinen
zijn zeer uiteenlopend van grootte. Het Gents grondgebied omvat minstens de twee eerste klassen en bestaat niet
volledig uit agglomeratie-bebouwing (klasse 1: 30 m2/inwoner), maar ook uit zogenaamde uitgebreide agglomeratie
(klasse 2: 25 m2/inwoner). In Gent varieert deze norm dus tussen 25 à 30 m2, afhankelijk van de variërende
verstedelijkingsgraad binnen het grondgebied.

De Nederlandse Provinciale Planologische Dienst Zuid-Holland (PPD-ZH) beschouwt 23 m2/inwoner als een
gemiddelde, met een minimum van 19 en een maximum van 27 m2/inwoner.
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In de deelstudie Stadsvernieuwing Ruimtelijk Structuurplan Gent werd de Nederlandse norm van Pannekoek en
Schipper uit de studie ‘Tuinen, park en landschap’ gehanteerd van minimum 16 m2/inwoner.

Alle normen slaan op openbaar groen, niet op privaat en semi-publiek/privaat groen. Uit rekenkundige toetsingen
van de normen aan de Gentse situatie blijken deze normen onrealistisch hoog te zijn. Er zou immers onverantwoord
veel bebouwing moeten gesloopt worden om dergelijke hoeveelheden groen binnen een dichtbebouwd gebied te
realiseren. Dergelijke normen zijn veeleer bruikbaar voor grote, nieuwe woonwijken.

In de inventaris van de Plantsoendienst bedraagt het huidig groen (met uitsluiting van de categorieën sportvelden,
boomkwekerijen, bloemisterij en recyclageterrein), situatie 1997:

• 403 ha parken en plantsoenen, waarvan 379 hectaren parken en plantsoenen van minstens 300 m2;
• 43,4 ha grasbermen;
• 23 ha straatbomen en plantsoenstroken;
• 1,1 ha hagen-bodemoppervlakte;
• 0,1 ha bakken en schalen.

In totaal is er 470,6 ha openbaar groen in Gent van laagste tot hoogste groenniveau met uitzondering van het
stadsbosniveau.

Dit is 20,96 m2 per inwoner. Het totaalareaal aan groen voldoet dus aan de minimumeisen, maar de spreiding ervan
voldoet niet. Sommige wijken beschikken niet over een minimumhoeveelheid groen. Er komen in Gent m.a.w. te
weinig buurt- en wijkparken voor die goed verspreid zijn over de verschillende stadsdelen. Daarom moet er op maat
van Gent een groennorm vastgelegd worden voor het bebouwde deel van de stad, dat minimaal maar haalbaar is.
In het Bestuursakkoord (2000) heeft het stadsbestuur dit streefcijfer voor alle stadsdelen vastgelegd op 10 m2

/inwoner.

Bij toepassing van de 10 m2/inwoner-norm komen we voor de gordelwijken tot de vergelijking van behoefte en
aanbod, zoals aangegeven in tabel 47.

tabel 47 vergelijking behoeften en aanbod van groen in de gordelwijken

bewoners 2000 behoefte 10 m2 (ha) aanbod (ha) verschil (ha)

Brugse Poort (*) 13.933 13,93 7,65 -6,28

Ekkergem 4.113 4,11 0 -4,11

Malem 913 0,91 1,1 0,19

Bloemekenswijk 7.747 7,75 1,59 -6,16

Muide-Meulestede 5.812 5,81 12,29 6,48

Rabot-Blaisantvest(*) 5.928 5,93 5,2 -0,73

Sluizeken-Ham 7.737 7,74 4,69 -3,05

Macharius-Heirnis 4.953 4,95 4,48 -0,47

Sint-Amandsberg 17.923 17,92 2,92 -15,00

Gentbrugge 14.820 14,82 6,06 -8,76

Ledeberg 9.140 9,14 13,4 4,26

(*): Rabotpark en Groene Vallei inbegrepen

De grootste tekorten aan groen komen voor in de Brugse Poort, Sint-Amandsberg, Bloemekenswijk en Gentbrugge.
Sommige wijken hebben weliswaar genoeg groen, zo blijkt uit deze berekening, maar al het groen ligt excentrisch
geconcentreerd ten opzichte van de wijk; vooral voor Ledeberg (De Naeyerpark en Keizersvest) en het Rabot
(Rabotstation/park) is dat het geval.

Dit is een algemene toetsing van de totale hoeveelheid groen per wijk, daarnaast is ook een voldoende bundeling
van het groen tot parken en een voldoende bereikbaarheid van deze parken noodzakelijk. Het MIRA S 2000 rapport
voorziet daartoe het normenstelsel van tabel 46. Ook deze normen liggen erg hoog in vergelijking met de Gentse
situatie. Men kan in Gent moeilijk een groene oppervlakte van minstens 10 ha een ‘wijkpark’ noemen en een
oppervlakte van minstens 30 ha ‘stadsdeelgroen/stadspark’. Ter vergelijking geven we hier enkele voorbeelden weer
van Gentse parken en domeinen, samen met de categorisering:
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• Muinkpark 1 ha = woongroen
• Albertpark Zuid 5 ha = buurtgroen
• Groene vallei (volledig onbebouwd deel) 6,8 ha = wijkgroen
• Blaarmeersen 70 ha = stadsdeelgroen

De categorisering in schaalniveau’s komt dus niet echt overeen met de schaalverschillen en niveau’s van de be-
staande Gentse parken. Deze indeling is voor Gent onvoldoende realistisch en daardoor weinig relevant. Het onder-
scheid tussen buurtgroen en wijkgroen is onduidelijk naar schaalniveau; wanneer spreken we van een buurt of eerder
van een wijk? Ook de categorie stadsdeelgroen is onrealistisch voor Gent: vanaf alle punten in het stedelijk gebied
op een bereik van slechts 1600 meter kan men geen 30 à 60 ha of 10 à 100 ha afhankelijk van het gekozen
normenstelsel realiseren. Bovendien is er een grote overlapping met stadsbosniveau naar grootte en reikwijdtes.
De normen voor de lagere groenniveaus worden steeds gescheiden gezien van die van de stadsbossen. Onterecht,
want bij realisatie zouden veel deelgemeenten zeer dicht bij de voorgestelde stadsbossen komen te liggen.

We stellen voor om in Gent met slechts 3 groenniveaus te werken, zijnde woongroen, wijkgroen en stadsbos (en
buiten Gent regionaal bos):

• woongroen: lijn- en puntelementen (o.a. straatbomen)
• (buurt- en wijk)parken: 10 m2/inwoner (= eerste en tweede niveau samen)
• stadsbossen: 100 m2/inwoner

De niveaus van het buurt- en wijkgroen uit het MIRA S 2000 rapport worden samengevoegd voor toepassing in het
Ruimtelijk Structuurplan Gent; het absolute minimumareaal en de maximum-afstand tussen groenzones uit dit
Vlaamse normenstelsel worden hier weerhouden voor toepassing:

• minimumareaal van 1 ha, grootte kan oplopen tot meer dan 10 ha
• maximumafstand is 400 meter vanaf de woning, dus onderlinge tussenafstand tussen de parken is maximaal 800 meter.

Het gaat hier om een absolute minimumoppervlakte voor parken omdat volgens het MIRA-rapport 5 ha eigenlijk het
minimum is om van een park te kunnen spreken.

5.2.6 Confrontatie aanbod en taakstelling

Op het niveau van de stad en de stadsdelen vallen de belangrijkste tekorten aan groene ruimten op in de 19de
eeuwse wijken en in het stadscentrum. Bij toepassing van de geformuleerde groennorm van 16 m2 per inwoner komt
men voor deze stadsdelen aan een behoefte van 190 ha. Thans zijn er 170 ha aanwezig, wanneer Blaarmeersen-
Neemeersen, Groene Vallei en Rabotstation volledig worden meegeteld. Het gemis aan groen, 20 ha, wordt hier niet
zozeer veroorzaakt door relatief grote groeneenheden, maar door het gebrek aan kleine (tot 10 ha) groen-
voorzieningen en aan privaat groen (binnentuinen). Probleem hierbij vormt het feit dat er juist in deze wijken weinig
ruimte is voor groenaanleg, de bebouwingsdruk groot is en de afstand tot buitengebied en eventuele stadsbossen
het grootst.

De totale oppervlakte aan groen in Gent, met haar verschillende functies, zal op zijn minst moeten worden
behouden. De bereikbaarheid van de groengebieden dient in elk geval geoptimaliseerd te worden. Binnen de
strategische projecten voor stadsvernieuwing zullen groene ruimten moeten ingebouwd worden. Letterlijk en
figuurlijk kan er in de negentiende-eeuwse gordel ‘verlucht’ worden met groene ruimten.

Anderzijds zal deze groenstructuur in relatie moeten gebracht worden de uitbouw van een aantal stadsbossen. Bij
toepassing van de normen is voor Gent een totale oppervlakte van 2.240 ha binnen een afstand van 12 km gewenst,
waarvan er thans 907 ha aanwezig zijn. De beste locaties om aan de vraag te voldoen binnen een afstand van 5 km
zijn: prioritair de Gentbrugse Meersen, vervolgens de Kastelensite en tenslotte de Vinderhoutse Bossen170.

Om te voldoen aan de vraag vanuit de verschillende woonkernenzijde is het noodzakelijk om meerdere bosentiteiten
van voldoende omvang te realiseren. Enkele woonkernen hebben nood aan bijkomende locaties voor bos-
uitbreiding:
• Rieme, Klein Rusland en Zelzate, waar de leefkwaliteit nu eenmaal geen hoge toppen scoort.
• Ook ter hoogte van Doornzele, Oostakker, Desteldonk, Kerkbrugge-Langerbrugge, delen van Evergem en

Lochristi, die zich buiten de 5km invloedsfeer van alle huidige bossen en geselecteerde locaties van bos-
uitbreiding situeren. Hiervoor zou de bebossing van het zandontginningsgebied ten oosten van Oostakker een
oplossing bieden, doch deze kan pas gerealiseerd worden binnen 20 jaar.
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De beste locaties om aan de vraag te voldoen binnen een afstand van 12km zijn:
duidelijk prioritair de Makegembossen-Aelmoeseneiebos, in veel mindere mate Het Leen-Lembeke Bos

Voor de berekening van het minimumcijfer voor het totaal aan te leggen areaal (binnen 5 km en 12 km grens samen),
wordt vertrokken van de norm in de Lange Termijnplanning Bosbouw (op basis van het aantal inwoners), nl. 2240 ha.
Daarvan wordt het bestaande areaal dat aaan de criteria voldoet afgetrokken (907 ha). Het resultaat is 1.333 ha.
De bos uitbreiding kan dan worden verwezenlijkt door aanleg van nieuw bos en door uitbreiding van bestaand bos.
Ingeval bestaande bossen worden uitgebreid tot zijn minstens aan de criteria voldoen (100 ha binnen 12 km grens
en 50 ha binnen 5 km grens) kan het totaal van 1.333 ha worden verminderd met de nu bestaande oppervlakten
van deze bestaande bossen. Zo kan ingeval het voornemen wordt genomen om het Bos van Ooidonk, de
Hospicebossen en het Aelmoeseneiebos (nu samen 181 ha) uit te breiden tot elk 100 ha, het totaal van
bosuitbreiding worden gebracht op (1.333 ha - 181 ha): 1.152 ha.
Binnen het berekende minimumcijfer is het noodzakelijk dat er voldoende bos binnen de 5 km-grens wordt
gesitueerd vanuit de nood aan klimaatschermbos. Voor het berekenen van een minimumcijfer voor
klimaatschermbos zijn geen normen voorhanden.

Voor de berekening van een streefcijfer, de ‘gewenste’ bosuitbreiding, wordt vertrokken vanuit streefcijfers voor de
gewenste arealen van de gekozen locaties.

In Gent zelf:
• de geselecteerde locaties (cijfers naar deelstudie recreatie): Gentbrugse Meersen (ca +100 ha) + Kastelensite

(ca +320 ha) + Vinderhoutse bossen (ca +290 ha). De bedoeling is om voor elke entiteit een areaal te bekomen
van ca 350 ha, behalve voor de Gentbrugse Meersen waar 100 ha wordt nagestreefd: dit betekent samen ca
800 ha (waarvan een deel van de Vinderhoutse bossen te realiseren buiten Gent).

• de realisatie van schermbossen vnl. in het noorden van Gent (zie verder);
• de in Gent zelf te bebossen onderdelen in functie van de realisatie van de groenstructuur.

Buiten Gent:
• rest Vinderhoutse bossen (zie hoger)
• de buiten Gent te bebossen onderdelen in functie van de realisatie van de groenstructuur
• de geselecteerde locaties: Makegemse Bossen-Aelmoeseneiebos (ca + 400 ha) en Het Leen-Lembekebos (ca

+ 200 ha) De bedoeling is om entiteiten te bekomen van ca 600 ha elk (cfr. de locatiestudie voor regionaal bos)
• de uitbreiding van de bestaande te kleine boscomplexen: Bos van Ooidonk (min. + ca 25 ha), Hospicebossen

(min. + ca 40 ha), Aelmoeseneiebos (min. + ca 60 ha) 
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5.3 Behoefte aan bijkomende bedrijventerreinen

5.3.1 Aanbod

5.3.1.1 Bestemde bedrijventerreinen
kaart 69 bestemde bedrijventerreinen

Op verschillende bedrijventerreinen die reeds voor economische activiteiten zijn benut, zijn nog een aantal
onbenutte percelen (overtallige reserves, landbouwgronden,…) aanwezig. Volgens de industrieterreinenatlas en de
recentste inventarisatie zijn zij vooral terug te vinden op de terreinen Ottergemsesteenweg/Groothandelsmarkt,
Industrieweg Wondelgem, Schansakker, Moervaart-zuid (naar schatting telkens minimaal 10 ha). Een aantal andere
terreinen zijn weliswaar bestemd voor economische activiteiten, maar kennen een aantal problemen zodat zij niet
op de markt komen (gebrekkige ontsluiting, bodemvervuiling,…). De terreinen van Trefil Arbed behoren hier in
zekere mate toe, problematischer zijn de terreinen aan de Wiedauwkaai-Wondelgemsemeersen (ca. 47 ha). Vooral
een aantal delen van K+D zone Flanders Expo (ca. 20 ha) en R4-N70 Oostakker (ca. 11 ha) zijn te weinig ontwikkeld
inzake ontsluiting. Ook de terreinen Dampoort/Kasteellaan kunnen opnieuw ontwikkeld worden voor bedrijvigheid.

Voorbeelden van leegstaande bedrijfspercelen zijn Bijenstraat (ca. 0,7 ha), de Wiedauwkaai (FNO-gebouw, ca. 3,2
ha) en Trefil Arbed (10 ha en 6 ha).

tabel 48 theoretisch aanbod op bestaande bedrijventerreinen (terreinen groter dan 3ha) 171

nr Naam bruto opp. netto opp.172 resterende73 opmerkingen

(gwp/bpa)174 realiseerbare

oppervlakte1

- deels in gebruik als landbouwgrond;

- weinig intensief gebruik;

- ligt langs R4;

- Ringvaart overkant R4;

- hoge distributiecomponent;

- ontsluiting via water en spoor mogelijk;

- voorstel binnen afbakeningsstudie tot 

watergebonden bedrijventerrein /

gemengd regionaal bedrijventerrein;

- aanleg Siffertunnel;

- ontsluiting via water en spoor mogelijk

- deel met oude productie-industrie;

- deels ontsluiting via spoor mogelijk, (mits vernieuwing?);

- vervallen en leegstaande elementen;

- Gasmeterlaan: vooral ingenomen door 1 enkel bedrijf;

- oude ‘productie’-industrie, oude fabrieks-gebouwen 

en veel zonevreemde elementen;

- aanwezigheid industrieel erfgoed;

- ontsluiting mogelijk via zowel spoor als water;

- voorstel binnen afbakening voor gemengd 

regionaal bedrijventerrein;

31 144 ha

? GW-wijziging

95,5 ha ca. 12,9 ha

à 44,6 ha

R4 R40 Wiedauwkaai

Wondelgemse Meersen

- reserve;

- mogelijke ontsluiting via spoor ?

26 55,2 ha 

52,3 ha

47,0 ha ca. 8,3 ha

à 16,3 ha

E40 Drongen

27 16 ha 16 ha ca. 4,5 haN466 Koninginnelaan

28 161,3 ha 119,1 ha ca. 22,2 ha

à 54,0 ha

R4  Industrieweg

Wondelgem

29 17 ha 17 ha ca. 2,1 ha 

à 7,3  ha

R4 Ringvaart Wondelgem

30 25,5 ha

?GW-wijziging

27,3 ha ca. 2,1 ha 

à 7,3 ha

R40 Nieuwevaart

Gasmeterlaan

32 30 ha 19 haMoervaart-noord

Reserve

- mogelijke ontsluiting via water, eventueel ook spoor;

- voorstel binnen afbakening voor bedrijventerrein 

voor afvalverwerking en recyclage;

33 55  ha 0 haMoervaart-noord
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- deels moeilijk realiseerbaar op korte termijn;

- voorstel binnen afbakening voor bedrijventerrein 

voor afvalverwerking en recyclage;

34 140 ha 32  haMoervaart-zuid

- 3 ha moeilijk realiseerbaar;

- oud havengebied (Handelsdok), voormalig ACEC;

- eventueel ontsluiting via water;

- gedeeltelijk leegstaand;

- voorstel binnen afbakening tot verweving wonen en kantoren;

35 23,7 ha 15,7 ha ca. 0,3 ha

à 2,8 ha

Dok noord /ACEC-site



nr Naam bruto opp. netto opp.172 resterende73 opmerkingen

(gwp/bpa)174 realiseerbare

oppervlakte1

TOTAAL                               ca. 1191,8 ha ca. 237,4 ha à 364,0 ha

bron: Soresma, Mens en Ruimte, DEWER, eigen verwerking

De grootste mogelijkheden (relatief gezien) liggen in N43 Poortakkerstraat, E40 Drongen, E17 R4
Groothandelsmarkt, R4 Industrieweg Wondelgem en R40 Wiedauwkaai Wondelgemsemeersen

Bij deze inventaris moeten twee zaken worden aangestipt. Enerzijds gaat het bij een deel van de gerekende
terreinen over te saneren grond, die waarschijnlijk niet op korte termijn in gebruik kan worden genomen. Anderzijds
zal de lopende studie van de bestaande terreinen nadere gegevens bezorgen over de inbreidingsmogelijkheden
aldaar (die waarschijnlijk hoger liggen dan de veilige aanname van 2%).

Ook in het zeehavengebied liggen nog tal van potenties als gevolg van een zeer extensief ruimtegebruik175. Van een
totaal van 3.412 ha aan bestemde gebieden exclusief het openbaar domein, is zowat 1.687 ha of bijna 50 % onbenut.

- vooral KMO’s (gemengd) aanwezig;49 5,5 ha 3,8 ha ca. 0,3 ha

à 0,5 ha 

N43 Bijenstraat

- vooral KMO’s uit de distributie aanwezig;48 12,5 ha 10,0  ha ca. 2,2  ha 

à 4,5 ha

N43 Poortakkerstraat
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- belangrijk aandeel productieactiviteiten

- belangrijke bufferzone nucleair instituut 

(waaronder oerbos Schelde)

42 116,5 ha 105,3 ha ca. 6,6 ha 

à 43,7  ha

E17 R4  Groothandelsmarkt

- recente herbestemming;

- nog niet aangesneden;

- voorstel binnen afbakeningsstudie tot (gedeeltelijk) 

kantoor- en dienstenzone;

- belangrijk deel te saneren;

- ontsluiting hangt samen met sluiting R4;

43 86 ha ca. 60 haE40 Kanaal van Zwijnaarde

eilandje (twee delen)

- belangrijk deel nog specifiek te bestemmen;

- voorstel binnen afbakening: kantoren en 

dienstenzone en grootstedelijke functies;

- optie boulevardkantoren aawezig;

47 39 ha ca. 20 haHandelsbeurssite

- relatie wetenschapspark;

- grootschalige bedrijven, representativiteit van belang

46 8 ha 0 haTramstraat

- gedeeltelijk met stadsontwerp Ardoyen;

- BPA Hutsepot: 18 ha;

- terrein met ‘resarch & development’ en concentratie 

biotechnologie;

- relatie met U.G.;

45 18 ha + 2 haHutsepot Zwijnaarde

- zowel grote productieactiviteiten (Fabelta) als 

distributie van belang

44 36 ha 0 haE17-E40 Zwijnaarde

- centrale werkplaats NMBS beeldbepalend (Arsenaal);41 31 ha 23,8 ha ca. 0,3 ha

à 1,7  ha

E17 N9 Gentbrugge

- aanwezigheid industrieel erfgoed;

- voormalige fabriekscomplexen Trefil Arbed;

40 29 ha 14,2 ha 14,2  ha

(BPA)

N9 Trefil Arbed

- 3ha moeilijk realiseerbaar, aanwezigheid woningen;

- sluit aan bij R4 Schansakker (Volvo);

39 13 ha 10 à 11 haR4 Oostakker

- Volvotrucks – Oostakker, solitair grootschalig bedrijf;

- afbuffering en ontsluiting R4 noodzakelijk;

- voorstel binnen afbakening: regionaal bedrijventerrein;

38 80 ha min. 15 haSchansakker

- terreinen oud stationsgebouw, eigendom NMBS;37 7 ha 1 à 2 haKasteellaan Dampoort

- oud havengebied (Handelsdok);

- verval van bedrijfspanden;

- voorstel binnen afbakening: gedeelte Koopvaardijlaan:

verweving grootschalige detailhandel en milieu

belastende recreatie;

- rekening houden met toren Handelsdokbrug (ca. 1,5 ha)

36 45,5 ha 30,3 ha ca. 4,5 ha 

à 8,9 ha

R4 R40 Afrikalaan

Koopvaardijlaan

(vervolg)



5.3.1.2 Leegstaande bedrijfspanden

De mogelijkheid leegstaande panden opnieuw voor economische activiteiten te gebruiken is beperkt. Meestal hebben zij een
oppervlakte kleiner dan 0,15 ha daar waar de vraag zich voornamelijk op een minimale oppervlakte van 0,5 ha richt. Bovendien
leveren bestemmingsvoorwaarden vaak problemen voor het hergebruik van panden voor producerende activiteiten176. De
inventaris leegstaande bedrijven177 geeft aan dat ca. 40 ha aan bedrijfspercelen leegstand of verwaarlozing vertonen. Zo’n 30 ha
hiervan bevindt zich in gebieden met een bestemming gericht op bedrijvigheid (Kerkstraat [Trefil Arbed, ca. 16 ha], Industrieweg
122 [ca. 3,4 ha], Industrieweg 200 [ca. 1,2 ha], Scheepswerven Langerbrugge [ca. 0,3 ha],…), waarvan ca. 9 ha zich binnen het
zeehavengebied (omgeving Singel, omgeving Scheepzatestraat en omgeving Veerpontstraat Desteldonk) bevindt. Buiten deze
inventaris is nog zo’n 9 ha aan leegstaande bedrijfspercelen (Het Volk, FNO-gebouwen, Alsberghe-Van Oost, Bijenstraat).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle leegstaande bedrijfspanden groter dan 0,25 ha die niet binnen een
bedrijventerrein volgens het gewestplan gelegen zijn.

tabel 49 leegstaande bedrijfspanden > 0,25 ha buiten bestemde bedrijventerreinen

x: 178

bron: inventaris leegstaande bedrijfspanden, eigen verwerking

5.3.1.3 Onmiddellijk uitgeefbaar aanbod

Het hoger aangegeven aanbod is niet onmiddellijk beschikbaar. Een belangrijk aandeel van de onbebouwde
percelen is niet uitgerust of toegankelijk, of dient gesaneerd te worden. Uit een voorlopige en onafgewerkte analyse
van de bedrijventerreinen blijkt dat van de geïnventariseerde oppervlakte zowat 25 ha aan bedrijventerreinen te
koop of te huur wordt aangeboden. Zowat 30 ha ligt braak, maar is niet te koop of te huur 179.

5.3.1.4 Zoekzones voor nieuwe bedrijventerreinen

Het Vlaams gewest bepaald in het afbakeningsproces voor het grootstedelijk gebied Gent de bijkomende regionale
bedrijventerreinen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de zoekzones voor nieuwe lokaties in Gent zoals zij
werden aangegeven in de recentste discussienota.

BestemmingOppBeschrijving

- GWP: woongebiedca. 0,8 haWaterkluiskaai 7, SA, voormalig houtbewerkingsbedrijf

- GWP: woongebiedca. 0,3 haBomastraat 12-14, Gent, x

voormalig gebruik voor recreatie

- GWP: woongebiedca. 0,37 haDrongensesteenweg 134, Gent, 

voormalige kledingsfabriek

- GWP: gebied voor stedelijke ontwikkelingca. 0,9 haVoorhavenlaan 1, Gent, Hangar

- GWP: woongebiedca. 1,2 haMolenstraat 253, Wondelgem, 

voormalige textielfabriek (Anitrans)

- GWP: woongebied

- BPA Handelsbeurs: zone voor handelsbedrijven

ca. 0,4 haKortrijksesteenweg 1032, SDW, 

Voormalige toonzaal gespecialiseerde kleinhandel in

nieuwe artikelen in winkels

- GWP: woongebiedca. 0,6 haForelstraat 147, Gent, 

voormalige metaalnijverheid

- GWP: woongebiedca. 0,8 haHundelgemsesteenweg 313, Gent, 

voormalige constructie/werkplaats NMBS
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- GWP: gebied voor stedelijke ontwikkelingca. 6 haDrongensesteenweg

voormalige textielfabriek Alsberghe-Van Oost, x

- GWP: woongebied

- BPA: KMO-zone

ca. 2,2 haForelstraat 22, 

voormalig Het Volk



tabel 50 zoekzones voor nieuwe regionale bedrijventerreinen

bron: Mens & Ruimte, afbakening grootstedelijk gebied Gent, voorstel van actieplan, oktober 2001

Daarnaast worden suggesties voor nieuwe lokale bedrijventerreinen geformuleerd. In Gent gaat het over het
knooppunt R4/N456 Zeeschipstraat.

5.3.2 Taakstelling voor het grootstedelijk gebied

5.3.2.1 Taakstelling op 1.1.1994

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen geeft de behoefte aan bedrijventerreinen in Vlaanderen aan (verdeeld over
de provincies). Het betreft een behoefte aan bijkomende bedrijventerreinen buiten de reeds bestaande volgens het
gewestplan. De kwantitatieve taakstelling per grootstedelijk of regionaalstedelijk gebied volgt uit het provinciale
pakket bedrijventerreinen voor grootstedelijke en regionaalstedelijke gebieden183.

tabel 51 kwantitatieve taakstelling bedrijventerreinen van het grootstedelijk gebied Gent in hectares op 1.1.1994

Provinciale verhouding Verhouding 82/18 Verhouding 77/23

Af te bakenen bedrijventerreinen 201 ha 174 ha

Reservebedrijventerreinen 253 ha 238 ha

bron: Sectorale taakstellingen voor het grootstedelijk gebied Gent vanuit het Vlaams schaalniveau, werkdocument in het afbakeningsproces van 

stedelijk gebied Gent, oktober 1999

5.3.2.2 Taakstelling op 1.10.1999

Binnen de indicatieve bepalingen van het RSV is bepaald dat voor de zeehaven van Gent van de oppervlakte
industriegebied voorzien in het KB-Gewestplan (ca. 4.000 ha) maximaal 650 ha kan worden afgebakend als
regionaal bedrijventerrein. Bij de laatste gewestplanwijziging is dit reeds gedeeltelijk gebeurd. Het zeehavengebied
dient echter buiten beschouwing gelaten te worden bij de berekening van de taakstelling voor het grootstedelijk
gebied. Het gaat hier om een zuiver juridische berekening waarbij de regionale bedrijventerreinen, behorende tot
het zeehavengebied geen deel uitmaken van het grootstedelijk gebied.

Om te bepalen wat er binnen de planningsperiode tot 2007 nog bijkomend aan bedrijventerreinen moet worden
aangeduid volgens de taakstelling uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, moeten de reeds doorgevoerde
bestemmingswijzigingen in de periode tot op vandaag in mindering worden gebracht. De zones uit de
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ontwikkelingsrichting

Kleinhandelszone / lokaal

bedrijventerrein 

bruto opp. (ha)180 effectief181huidige bestemmingnr. naam

16agrarisch gebied13/14 23R4/N70-zuid/ Voordestraat

wetenschapspark UG 22zone voor gemeenschaps-

voorzieningen/ bufferzone

18 22(E40 N60 Weten-schapspark

Zwijnaarde)

gemengd regionaal bedrijventerrein 0parkgebied15 6Park Fabelta

kleinhandelszone min. 4diverse bestemmingen 

binnen BPA’ s

8/9 11Antwerpsesteenweg

74,5112,5 Totaal

kleinhandelszone 4,5zone voor gemeenschaps-

voorzieningen

4,5Brusselsesteenweg 

(oude tramstelplaats)

kantoren en dienstenzone /

wetenschapspark

6natuurgebied/gemeenschaps-

voorzieningen

1 6Sint-Pieters-Aaigem

kantoren en dienstenzone /

wetenschapspark

5landschappelijk waardevol agrarisch

gebied / woongebied

5Rijvisschepark 182

gemengd regionaal bedrijventerrein 27agrarisch gebied11/12 35R4 N70 Noord Oostakker

(Driesstraat/Lochristi)



bestemmingsgroep ‘gebied voor stedelijke ontwikkeling’, waar de verweving van verschillende activiteiten mogelijk
is, behoren niet tot de bestemmingsgroep ‘bedrijvigheid’ en zijn niet in rekening gebracht.

Zo is tussen 1994 en 1999 op het grondgebied van de gemeenten die deel uitmaken van het grootstedelijk gebied ca. 204
ha bedrijventerreinen vastgelegd. Een belangrijk deel van de oorspronkelijke taakstelling werd dus al ingevuld. Bij benadering
zal bijgevolg nog ca. 250 ha bedrijventerreinen in het grootstedelijk gebied moeten worden afgebakend (als reserve).

tabel 52 kwantitatieve taakstelling bedrijventerreinen van het grootstedelijk gebied Gent in hectares op 1.1.1999

Provinciale verhouding Verhouding 82/18 Verhouding 77/23

Af te bakenen bedrijventerreinen 250 ha (reserve) 208 ha (reserve)

bron: Sectorale taakstellingen voor het grootstedelijk gebied Gent vanuit het Vlaams schaalniveau, werkdocument in het afbakeningsproces van stedelijk gebied Gent, oktober 1999

De taakstelling voor bedrijventerreinen heeft een kwalitatieve en een kwantitatieve invalshoek. Deze dienen onder
meer te komen vanuit het afbakeningsproces. Hierbij moet tevens onderzocht worden welke oppervlakte in
kwalitatieve én in kwantitatieve zin realiseerbaar is op welke potentiële lokatie.

Bovendien dient opgemerkt dat binnen dit geheel aan bedrijventerreinen geen onderscheid wordt gemaakt tussen
gebieden voor kantoren en diensten, kleinhandelszones, wetenschapsparken en bedrijvenzones. Zij worden alle als
bedrijventerreinen beschouwd.

5.3.2.3 Hypothese gewenste ruimtelijke structuur grootstedelijk gebied Gent 02/2001

De behoefte van 208 of 250 ha bijkomende terreinen wordt verzwaard doordat een aantal zones voor bedrijvigheid
worden verlaten na confrontatie met een aantal randvoorwaarden binnen de gewenste ruimtelijke structuur van het
grootstedelijk gebied Gent184. Het gaat hierbij om de terreinen Ringvaart-Durmakker (90 ha), Dok Zuid (12 ha) en
Wissenhage-Wondelgemse Meersen (9 ha). Bovendien dient de actualisering gecorrigeerd omwille van de
bestemming ‘gebied voor stedelijke ontwikkeling’ voor de site Alsberghe Van Oost (6 ha). Zodoende komt men aan
volgende taakstelling voor het grootstedelijk gebied Gent.

tabel 53 kwantitatieve taakstelling bedrijventerreinen van het grootstedelijk gebied Gent in hectares februari 2001

Provinciale verhouding Verhouding 82/18 Verhouding 77/23

Af te bakenen bedrijventerreinen 367 ha (reserve) 325 ha (reserve)

bron: Mens en Ruimte, afbakening grootstedelijk gebied, hypothese gewenste ruimtelijke structuur, discussienota, februari 2001.

De specifieke lokalisering van deze nieuw te realiseren bedrijventerreinen kan men niet zomaar per gemeente van
het grootstedelijk gebied verdelen. De verdeling hangt af van de intrinsieke potenties van de verschillende lokaties.
Op basis hiervan zullen zij verder verdeeld worden. Bovendien dient ook hier opgemerkt dat binnen dit geheel aan
bedrijventerreinen geen onderscheid wordt gemaakt tussen gebieden voor kantoren en diensten, kleinhandels-
zones, wetenschapsparken en bedrijvenzones. Zij worden alle als bedrijventerreinen beschouwd.

5.3.3 Behoefteramingen op basis van de vraag naar bedrijventerreinen

De huidige vraag naar bedrijventerreinen in Gent komt voornamelijk van bedrijven die zich willen verplaatsen binnen
Gent. Door het gebrek aan ruimte en profielen is het moeilijk een juist beeld te krijgen van de vraag van bedrijven
van elders (c.q. behoefte) naar bedrijventerreinen in Gent.

tabel 54 verdeling naar bestemming van aanvragen naar bedrijventerreinen, bedrijvencomplexen en kantoren in Stad Gent, 1998

Herlokalisatie Uitbreiding Nieuwe vestiging Andere bestemming

(verplaatsing)

1997 49 9 29 13

1998 43 10 30 17

bron: DEWER
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Een aantal bedrijven zal zich momenteel niet op Gent oriënteren, omdat de bedrijven weten dat er onvoldoende
vestigingsmogelijkheden in Gent zijn. Uit bovenstaande tabel blijkt dat een belangrijk aandeel van de aanvragen
naar bedrijfsruimte betrekking heeft op verplaatsing van bestaande bedrijven.

In totaal werd in de periode 1982-1998 923,9 hectare bedrijventerrein verkocht (of in concessie gegeven) in het
arrondissement Gent (inclusief haventerreinen). Hiervan is 354,3 hectare buiten de haven van Gent gelegen. De ge-
middelde uitgifte per jaar voor het arrondissement komt op 21 hectare (exclusief haventerrein) en voor de stad Gent
op een gedeelte hiervan. Door het gebrek aan aanbod in en rondom Gent geven deze cijfers echter niet een volledig
beeld van de vraag185.

Uit een overzicht van de aanvragen voor bedrijventerrein van DEWER blijkt een minimale behoefte van 22 hectare in
1997 en circa 30 tot 35 hectare in 1998 van niet-havengebonden bedrijven. Deze aanvragen komen voornamelijk van
bedrijven uit Gent en de directe omgeving. Vaak gaat het om productiebedrijven. Uit deze gegevens kan een
voorzichtige conclusie getrokken worden dat stad Gent een gemiddelde vraag heeft van circa 25 tot 35 hectare per jaar,
exclusief de vraag die van buiten aangetrokken zou kunnen worden (in de berekeningen in de deelstudie is verder
uitgegaan van een gemiddelde vraag van 30 ha). Daar zowat de helft van deze oppervlaktevraag afkomstig is van
bedrijven die zich hervestigen, komen de huidige gebouwen en terreinen van deze bedrijven op hun beurt ter
beschikking (maar waarschijnlijk voor lichtere types van economische activiteit of voor andere functies). Wanneer
veiligheidshalve wordt aangenomen dat jaarlijks slechts 5 ha (een derde) voor economische activiteiten kunnen worden
herbruikt, kan in de verdere redenering een jaarlijkse vraag naar bijkomende terreinen van 25 ha worden aangehouden.

Om continu aan de vraag te kunnen voldoen dient op elk moment voldoende bedrijventerrein direct beschikbaar te zijn.
De vuistregel van 3 hectare direct beschikbaar bedrijventerrein per 10.000 inwoners, komt voor Gent neer op het continu
beschikbaar hebben van 60 tot 70 hectare voor de hervestiging en nieuwvestiging van bedrijven: de ‘ijzeren voorraad’186.

Aan de andere kant dient opgemerkt dat binnen het grootstedelijk gebied de laatste tien jaar slechts ca. 160 ha
nieuwe bedrijventerreinen in gebruik werden genomen.

5.3.4 Behoefte aan lokale bedrijventerreinen

Naast de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen dient de stad tevens tegemoet te komen aan lokale
ontwikkelingen van bedrijvigheid. Binnen het afbakeningsproces worden hiertoe reeds een aantal lokale
bedrijventerreinen gesuggereerd. Voor het bepalen van de behoefte aan lokale bedrijventerreinen in geheel Gent
kan worden uitgegaan van lokale potenties, van de behoefte om lokale dynamieken te kanaliseren en van de
behoeften van slecht gelegen bedrijven te herlokaliseren.
Lokale potenties zijn onder meer te vinden onder het viaduct van Gentbrugge (ca. 4,5 ha), aan Moutstraat/spoorweg (ca.
3,5 ha), aan Zeeschipstraat (ca. 5 ha), aan Antwerpsesteenweg (ca. 6,5 ha + 4,5 ha) en aan Kortrijksesteenweg (ca. 2 ha).

Daarnaast kunnen naast bestaande, nieuwe dynamieken gestimuleerd worden in de leegstaande panden van de
19de-eeuwse gordel.

5.3.5 Oneigenlijk gebruik van bedrijventerreinen

Ondernemingen gevestigd op industrieterreinen die gericht zijn op ambachtelijke bedrijvigheid, kleinhandel,
onderwijs enz., worden beschouwd als oneigenlijk gebruik van bedrijventerreinen. Voor het berekenen van de
behoefte aan bijkomende bedrijventerreinen hebben zij in principe geen betekenis. Ze geven wel aan waar
bijkomende inspanningen voor een beter gebruik van bestaande bedrijventerreinen belangrijk zijn of waar
bestemmingswijzigingen verwacht worden.

Een andere obstructie voor de inrichting van de verschillende bedrijventerreinen vormt de aanwezigheid van woningen.
Uit een eerste telling komt men aan 778 woningen. Concentraties bevinden zich o.a. aan R4 R40 Wiedauwkaai, 
R4 Dok Noord-zuid, E17 R4 Groothandelsmarkt (Proeftuinstraat), R4 Industrieweg Wondelgem, N9 Trefil Arbed.

5.3.6 Bedreigingen

Een aantal bedrijventerreinen wordt in de toekomst mogelijk herbestemd. Dit wordt ingerekend als een bedreiging
die op andere plaatsen moet worden gecompenseerd.Voorbeelden hiervan zijn Alsberghe Van Oost (ingecalculeerd
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in de taakstelling voor het grootstedelijk gebied), Forelstraat - Het Volk (omzetting naar stedelijke ontwikkeling),
Voorhaven (omzetting naar stedelijke ontwikkeling), ACEC en delen Trefil Arbed.

5.3.7 Specifieke Behoefteramingen voor handel en diensten

5.3.7.1 Behoefteraming voor de tertiaire en de quartaire sector samen

Een prognose maken van de toekomstige ruimtebehoefte van de tertiaire en quartaire sector is niet eenvoudig. Economische
evoluties zijn, in tegenstelling tot demografische, sterk conjunctuurgebonden. Bovendien is er geen eenduidig verband
tussen de evolutie van tewerkstelling en economisch kengetallen en het daarmee gepaard gaand ruimteverbruik. Voor de
behoeften voor beide sectoren wordt binnen deze paragraaf een behoefteraming voor beide sectoren samen uitgewerkt.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een trendscenario enerzijds en een trendbreukscenario anderzijds. In de
volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de behoefte binnen de kantorenmarkt, de detailhandel en het hotelwezen.

Trendscenario
Op basis van de evolutie van de oppervlakte van de bebouwde percelen met een handels- en dienstenfunctie tussen
1985 en 1995 (Stativaria 18, 1997) en de evolutie van de bezoldigde tewerkstelling in dezelfde periode werd een
eenvoudige prognose gemaakt. Hierbij kon enkel het onderscheid gemaakt worden tussen de tertiaire en de
quartaire sector. De kadastrale klasse handelsgebouwen (winkels, banken en kantoren, horecagebouwen,
garagestelplaatsen, parkeergebouwen, servicestations, overdekte markten, toonzalen, enz.) kan grosso modo
gelijkgesteld worden aan de tertiaire sector. De klassen openbare gebouwen/gebouwen voor eredienst en
gebouwen voor welzijn, gezondheid, onderwijs, cultuur, sport en ontspanning vormen samen de quartaire sector.

Indien de trend van de periode 1985-95 lineair wordt doorgetrokken tot 2010, zou de oppervlakte van de bebouwde
handels- en dienstenpanden met 186,2 ha toenemen. Daarvan zouden 97,4 ha ingenomen worden door de tertiaire
sector (een groei met 36,3%) en 88,8 ha door de quartaire sector (een groei met slechts 15,7%).

tabel 55 prognose voor het ruimteverbruik in handel en diensten voor de periode 1995-2010

oppervlakte (ha) (Stativaria 18) aantal arbeidsplaatsen (RSZ) oppervlakte per arbeidsplaats (m2)

1985

tertiaire sector 203,3 28137 72,2

quartaire sector 505,2 44073 114,6

totaal handel & diensten 708,5 72210 98,1

1995

tertiaire sector 268,2 39906 67,2

quartaire sector 564,4 49785 113,4

totaal handel & diensten 832,6 89691 92,8

evolutie 1985-95

tertiaire sector +64,9 +11769 55,1

quartaire sector +59,2 +5712 103,6

totaal handel & diensten +124,1 +17481 71,0

evolutie 1995-2010

tertiaire sector +97,4 +17654 55,1

quartaire sector +88,8 +8567 103,6

totaal handel & diensten +186,2 +26221 71,0

2010

tertiaire sector 365,6 57560 63,5

quartaire sector 653,2 58352 111,9

totaal handel & diensten 1018,8 115912 87,9

bron: APS, Stativaria 18 (1997), RSZ (1998)
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Eenzelfde extrapolatie m.b.t. de bezoldigde tewerkstelling (periode 1982-1997) levert tussen 1995 en 2010 in de
tertiaire sector een groei van 17654 arbeidsplaatsen op (+44,2%) en van 8567 arbeidsplaatsen (+17,2%) in de
quartaire sector. Op basis van de evolutie in de weliswaar korte periode 1994-97 zou de groei tot 2010 groter zijn:
820 arbeidsplaatsen meer in de tertiaire sector en vooral 6450 meer in de quartaire sector.

Opvallend is dat de groei van de tewerkstelling tussen 1985 en 1995 in Gent groter was dan die van de bebouwde
oppervlakte, m.a.w. het ruimteverbruik per werknemer is in deze periode gedaald, wat wellicht uniek is in
Vlaanderen! In de tertiaire sector daalde het ruimteverbruik per arbeidsplaats van 72,2 naar 67,2 m2, in de quartaire
sector van 114,6 naar 113,4 m2. Het doortrekken van de trend levert in 2010 waarden op van resp. 63,5 en 111,9
m2. Het hoger ruimteverbruik per arbeidsplaats in de quartaire sector is vooral toe te schrijven aan de sector sport
en ontspanning (bv sportvelden met een kantine of kleedkamer die als bebouwd worden beschouwd) en in mindere
mate aan een aantal ruimte-extensief ingerichte onderwijs-campussen.

Trendbreukscenario
Rekening houdend met de door het RSV vooropgestelde 80/85-15/20-verhouding tussen steden en economische
knooppunten enerzijds en het buitengebied anderzijds, kan naast een trendscenario tevens een trendbreukscenario
opgesteld worden. Gedifferentieerd naar provincie bedraagt de verhouding in Oost-Vlaanderen 77/82-18/23. Deze
verhouding wordt in het RSV evenwel alleen verder uitgewerkt waar het gaat om de verdeling van de oppervlakte
aan bedrijventerreinen. Er worden geen uitspraken gedaan over economische functies die hierbuiten vallen.

Een extrapolatie van de evolutie van het ruimteverbruik voor de hele provincie Oost-Vlaanderen levert voor de
periode 1995-2010 een toename op van 413,5 ha (+22,7%) voor de tertiaire sector en 627,1 ha (+19,2%) voor de
quartaire sector. Hiervan werd eerst 77% en vervolgens 82% verdeeld over stedelijke gemeenten en de niet-
stedelijke economische knooppunten (EK)187. Tot slot werd hiervan een deel aan Gent toebedeeld in functie van haar
ruimteverbruik in 1995. Deze berekening leverde het volgende resultaat op:
• 77% in de steden en EK: III sector: +107,9 ha IV sector: +189,6 ha
• 82% in de steden en EK: III sector: +114,9 ha IV sector: +202,0 ha  

M.a.w., Gent zou op basis van de evolutie van het ruimteverbruik in de volledige provincie en het trendbreukscenario
slechts iets meer behoefte hebben aan oppervlakte voor tertiaire activiteiten dan in het trendscenario (slechts 10 à
15% meer), maar ruim dubbel zoveel ruimte voor de quartaire sector.

Een tweede trendbreukscenario vertrekt van de positie van Gent binnen zijn stadsgewest. Op basis van de evolutie
1985-1995 zou de oppervlakte van het Gents stadsgewest die ingenomen wordt door de tertiaire sector in de
periode 1995-2010 stijgen met 335,6 ha (+36,5%) en die van de quartaire sector met 370,4 ha (+20,7%). Dit
betekent dat het Gents stadsgewest maar liefst 81% van de oppervlaktetoename van de tertiaire sector in Oost-
Vlaanderen voor zijn rekening zou nemen. In de quartaire sector zou het aandeel van het stadsgewest Gent in de
oppervlaktetoename ook nog 59% bedragen.Toebedeling aan de stad Gent levert, afhankelijk van het uitgangspunt,
de volgende resultaten op:
• behoud aandeel Gent in stadsgewest: III sector: +133,6 ha IV sector: +116,9 ha
• stijging aandeel Gent in stadsgewest met 5%: III sector: +160,8 ha IV sector: +224,9 ha

Opdat de stad Gent haar positie binnen haar stadsgewest op het vlak van handel en diensten zou kunnen
behouden, zou de oppervlaktetoename zowel in de tertiaire als in de quartaire sector ca. één derde groter moeten
zijn dan op basis van het trendscenario. Om haar positie met 5% te versterken zou er zelfs een extra toename met
resp. 65% en 153% vereist zijn.

Het ruimteverbruik per werknemer ligt echter in de andere gemeenten van het stadsgewest en in de rest van Oost-
Vlaanderen veel hoger dan in Gent, en ook is er van een gunstige evolutie tussen 1985 en 1995, zijnde een daling
van het gemiddelde ruimteverbruik, absoluut geen sprake. M.a.w.: deze trendbreukscenario’s vertrekken van een
meer ruimteverspillende structuur én trend dan in Gent zelf het geval is. Zo bestaat de kadastrale oppervlakte met
kantoorfunctie in de periferie bijvoorbeeld voor een groot deel uit omgebouwde villa’s en kasteeltjes met ruime
tuinen. Indien de ruimtezuinigere evolutie van de stad Gent kan doorgetrokken worden, kan een trendbreuk ten
voordele van de stad gerealiseerd worden op het vlak van tewerkstelling en economic decision power, zonder dat
hiervoor een even grote trendbreuk in het ruimteverbruik vereist is.

De minimale bijkomende ruimtebehoefte (trendscenario) voor handel en diensten in Gent tussen 1995 en 2010
bedraagt dus 186,2 ha (97,4 ha voor de tertiaire en 88,8 ha voor de quartaire sector). Omgerekend naar de periode
1999-2010 gaat het om 136,5 ha (71,4 + 65,1 ha).
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5.3.7.2 Kantoren

De kantoorsector vormt ruimtelijk het meest dynamische deel van de tertiaire en quartaire sector. In Gent is de
kantoormarkt veel beperkter dan die in Brussel en Antwerpen. Een aantal cijfers omtrent de bestaande kantoor-
vloeroppervlakte zijn bekomen door raming op basis van het aantal werknemers188. In Gent zouden 600.000 tot 700.000 m2

kantoren aanwezig zijn en bij uitsluiting van de overheidsgebouwen een oppervlakte van zowat 250.000 tot 300.000 m2.

De toename van het aantal werknemers in de tertiaire en quartaire sector tussen 1994 en 1997, een periode van
hoogconjunctuur bedroeg zo’n 20%. Bij lineaire extrapolatie krijgt men voor de periode 2000-2010 een toename van
zo’n 72% werknemers. Indien men de behoefte aan bijkomende kantoorgebouwen berekent op basis van deze
toename aan werknemers (aan 15 à 20 m2 per werknemer) bekomt men een behoefte van ca. 500.000 m2 voor de
komende 10 jaar, of gemiddeld 50.000 m2 per jaar als ruwe schatting189.

Bij deze raming horen enkele belangrijke randbemerkingen. In de eerste plaats is de vraag naar kantoren
aanbodvolgend. Daarnaast zijn de evoluties inzake kantoorruimte zeer technologisch gebonden en dient de vraag
gesteld in welke mate de behoefte aan kantoorruimte per werknemer zal evolueren. Ten derde steunt deze ruwe
schatting alleen op vergelijking met andere steden en is onderzoek over de kantorenmarkt in Gent onbestaande.

In een meer recente studie betreffende de kantorenmarkt in Vlaanderen (AROHM, 2001) raamt men de behoefte aan
bijkomende kantoren op 200.000 m2 per jaar voor geheel Vlaanderen en van 30.000 m2 per jaar voor Gent. Dit cijfer
slaat zowel op zuivere kantoren als op kantoorachtigen.

Actueel zijn tal van projectintenties aanwezig voor de bouw van nieuwe kantoren (Fabiolalaan Sint-Pietersstation,
E40 Handelsbeurs,  UCO-site...) en kantoorachtigen (E40 handeslbeurs, omgeving Grote Steenweg Noord, E40 R4
Kanaal van Zwijnaarde,…). De totale oppervlakte van deze intenties bedraagt 750.000 m2 . Bij de ruime schatting
van 50.000 m2 per jaar betekent dit een aanbod voor de komende 15 jaar, bij de lagere, doch meer realistische
inschatting van 30.000 m2 per jaar zou dit een aanbod betekenen voor de komende 25 jaar.

5.3.7.3 Detailhandel

Aanbod
Door het opzetten van het distributief economisch model (DEM) heeft de stad Gent een basis gelegd om de
detailhandelsmarkt van Gent in beeld te krijgen. Een belangrijk onderdeel van dit model is de mogelijkheid om
consequenties van veranderingen in vraag en aanbod te voorspellen. De huidige verdeling van aanbod, vraag en
koopstromen vormt daarvoor de basis. Variabelen die binnen dit model gemanipuleerd kunnen worden zijn de
inwonersgegevens, de verkoopsvloeroppervlakte (verzoeken voor inplanting of uitbreiding winkels),
bestedingscijfers, het aantal winkelgebieden en de vloerproductiviteitscijfers.

Volgende tabellen maken vergelijking van de verschillende winkelgebieden mogelijk. Tabel 41 geeft de verdeling van
de verschillende winkels weer naar winkelgrootte. Hierbij valt de sterke aanwezigheid van kleinere winkels binnen
een aantal grootschalige winkelgebieden (Kortrijksesteenweg en Brusselsesteenweg) op.

Tabel 56 geeft een overzicht van de primaire verzorgingsgebieden van de verschillende winkelgebieden190 evenals
een vergelijking van het economisch functioneren van de verschillende gebieden191.

tabel 56 detailhandels uitgesplitst naar winkelgrootte

winkelgebied aantal totale gemidd. <100 m2 100 200 400 >800 m2

winkels opp.(m2) opp. (m2) -200 m2 -400 m2 -800 m2

binnenstedelijke Centra

De Kuip van Gent 521 67.500 129 368 91 36 12 14

Centrumring 642 60.150 94 500 83 33 20 6

totaal 1.163 127.650 110 868 174 69 32 20

grootschalige winkelgebieden

Antwerpsesteenweg 38 30.750 810 9 5 7 7 10

Brugsevaart 17 6.100 359 6 2 3 3 3

Brusselsesteenweg 165 26.200 159 122 14 11 10 8

Dendermondsesteenweg 108 21.400 198 72 14 8 5 9

Kortrijksesteenweg 157 41.200 262 103 9 16 16 13

Martelaarslaan 18 9.200 511 10 3 1 1 3
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winkelgebied aantal totale gemidd. <100 m2 100 200 400 >800 m2

winkels opp.(m2) opp. (m2) -200 m2 -400 m2 -800 m2

Oudenaardsesteenweg 6 3.800 633 2 3 0 0 1

Rooigemlaan 7 5.650 807 5 0 0 0 2

Vliegtuiglaan/Afrikalaan 12 17.850 1.487 5 1 0 3 3

totaal 528 162.200 307 334 51 46 45 52

kleinschalige winkelgebieden

Bevrijdingslaan 103 8.850 86 7 18 7 0 2

Blaisantvest 25 4.850 194 18 0 3 2 2

Brugsesteenweg 59 7.000 119 43 8 3 5 0

Kortrijksepoortstraat 58 4.050 70 50 6 1 0 1

Sint-Annaplein 60 5.600 93 46 6 4 4 0

Sint-Kwintensberg 35 1.800 51 31 4 0 0 0

Van Ryhovelaan Maisstraat 85 10.450 123 70 5 3 4 3

Wondelgemstraat 91 9.700 106 68 11 6 5 1

Zwijnaardsesteenweg 143 11.550 81 119 14 4 4 2

totaal 659 63.750 97 521 72 31 24 11

winkelgebieden in deelgemeenten

Drongen 60 5.700 95 49 3 4 4 0

Mariakerke 35 6.400 183 25 4 3 0 3

Oostakker 40 8.900 223 28 4 3 0 5

Sint-Amandsberg 87 10.850 125 64 10 8 2 3

Wondelgem 69 18.000 261 43 13 2 5 6

Zwijnaarde 55 7.550 137 42 5 5 0 3

totaal 346 57.500 166 251 39 25 11 20

TOTAAL 2.696 411.110 152

bron: Stad Gent (DEWER), Detailhandelsatlas Stad Gent, december 1997

tabel 57 aanbod: primair verzorgingsbereik en vloerproductiviteit van de verschillende winkelgebieden

winkelgebied dagelijkse producten                  niet-dagelijkse producten 

prim. verzorgingsbereik index prim. verzorgingsbereikindex

inwoners binding economisch inwoners binding economisch

functioneren functioneren

binnenstedelijke centra

De Kuip van Gent 72.600 8,7% laag 162.110 39,3% zeer hoog

Centrumring 44.820 39,2% hoog 64.910 15,3% zeer laag

grootschalige winkelgebieden

Antwerpsesteenweg 36.650 28,2% gemiddeld 43.170 18,6% gemiddeld

Brugsevaart — — — 9.940 5,7% gemiddeld

Brusselsesteenweg 17.720 93,8% hoog 31.320 27,1% zeer hoog

Dendermondsesteenweg 14.890 34,1% laag 28.220 8,0% laag

Kortrijksesteenweg 30.050 39,6% gemiddeld 56.030 11,2% gemiddeld

Martelaarslaan 32.780 35,3% hoog 17.500 4,2% laag

Oudenaardsesteenweg 27.450 16,8% hoog 12870 6,7% zeer hoog

Rooigemlaan 41.200 6,7% zeer laag 48.000 0,9% laag

Vliegtuiglaan/Afrikalaan — — — 107.640 2,2% laag

kleinschalige winkelgebieden

Bevrijdingslaan 5.540 17,9% zeer laag 10.740 4,2% laag

Blaisantvest 15.640 8,1% zeer hoog 9.800 2,9% laag

Brugsesteenweg 11.600 26,4% zeer hoog 36.490 4,0% zeer hoog

Kortrijksepoortstraat 2.710 18,6% laag 22.280 1,4% laag

Sint-Annaplein 1.870 36,0% laag 10.840 4,0% laag

Sint-Kwintensberg 5.090 1,9% zeer laag 10.000 0,8% laag

Van Ryhovelaan Maisstraat 4.630 37,5% laag 13.560 9,5% hoog

Wondelgemstraat 3.330 42,3% gemiddeld 7.640 19,6% hoog

Zwijnaardsesteenweg 8.290 28,0% hoog 10.670 8,7% laag
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winkelgebied dagelijkse producten                  niet-dagelijkse producten 

prim. verzorgingsbereik index prim. verzorgingsbereikindex

inwoners binding economisch inwoners binding economisch

functioneren functioneren

winkelgebieden in deelgemeenten

Drongen 5.810 50,1% zeer hoog 19.330 12,0% zeer hoog

Mariakerke 8.850 41,4% gemiddeld 23.840 9,8% hoog

Oostakker 5.850 54,6% laag 9.640 19,7% gemiddeld

Sint-Amandsberg 11.100 41,5% laag 23.930 10,1% zeer hoog

Wondelgem 16.640 56,8% zeer hoog 8.900 23,0% laag

Zwijnaarde 2.220 46,2% zeer laag 13.720 6,3% laag

bronnen: Stad Gent (DEWER), Detailhandelsatlas Stad Gent, december 1997

D&P Onderzoek en Advies, Strategisch-commercieel plan voor Gent, Nieuwe kansen voor de Gentse detailhandel, december 1997

Leegstand
Gent kent 343 leegstaande winkelpanden of 7% van de 4.723 panden met een winkel-, horeca- of andere consument-
gerichte functie192. De gemiddelde oppervlakte van een leegstaand pand bedraagt 150 m2.

tabel 58 leegstand procentueel per type winkelgebied

winkelgebied aantal percentage

Kuip van Gent(1) 96 9,8

Centrumring(1) 120 10,8

Grootschalige winkelgebieden 41 4,6

Kleinschalige winkelgebieden 67 6,0

Winkelgebieden van deelgemeenten 19 2,9

Totaal 343 7,2

(1) Een niet geringe bijdrage aan de leegstand in de Kuip van Gent en de Centrumring komt van twee van de drie ontwikkelde winkelcentra in Gent.

bron: Stad Gent (DEWER), Detailhandelsatlas Stad Gent, december 1997

Ondanks de zeer hoge vloerproductiviteiten in de Kuip, is er sprake van een flink aantal leegstaande panden. De
meeste van deze panden liggen in straten als de Belfortstraat, Lange Kruisstraat en Zonnestraat (galerij). Ook de
aanvankelijk als winkelcentrum geconcipieerde Bourdon Arcade levert eveneens een belangrijke bijdrage aan deze
leegstand. In de belangrijkste winkelstraten (Veldstraat, Langemunt) komt vrijwel geen leegstand voor.

Ook in de kleinschalige gebieden wordt een belangrijke leegstand vastgesteld (6%). In voormalige winkelpanden
worden bovendien niet-winkelfuncties aangetroffen. Deze situatie heeft een negatief effect op de uitstraling van deze
gebieden en bemoeilijkt, doordat langere loopafstanden moeten worden afgelegd, het winkelen.

Behoefte
De distributiesector wordt de laatste jaren gekenmerkt door ingrijpende wijzigingen. Ruimtelijk is er in de eerste plaats
het duidelijke onderscheid tussen het funshoppen (het gezellig kuierend shoppen) en het runshoppen (het
noodzakelijke, rationele, routinematige shoppen). Voor het eerste gaat de consument naar de binnenstad voor de
sfeer, de authenticiteit en de ontspanning. Voor het andere gaat men naar de (al dan niet gespecialiseerde) baan-
winkel. Een andere trend is het toenemend gebruik van geo-marketing binnen de detailhandel, waarbij men geo-
grafisch specifieke doelgroepen en dus ook specifieke markten gaat lokaliseren. Een andere vermeldenswaardige
trend is de branchevervaging. In de verschillende grootschalige winkelgebieden zijn meer en meer branches
vertegenwoordigd, zodat zij in rechtstreekse concurrentie treden met andere winkelgebieden. Specialisatie is hier één
van de antwoorden op. Vooral de eerste trend is van belang binnen deze ruimtelijke behoefteraming. Dit blijkt uit het
belang van de heropleving van de Kuip enerzijds en van de verschillende grotere baanwinkels anderzijds.

Uit de aangehaalde trends en de evaluatie van het aanbod kunnen volgende elementen op het vlak van behoeften
aangehaald worden.

Wat het centrumgebied betreft blijkt dat in de Kuip de duidelijke behoefte bestaat aandacht te schenken aan de
inrichting en de concentratie van het winkelgebied. Verdere verdichting van het winkelgebied lijkt dan ook
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aangewezen. In de centrumring zijn er mogelijkheden om een aanvulling te bieden op de Kuip enerzijds en in te
spelen op de diversiteit van het gebied anderzijds. Groeikansen liggen in het benutten van de bestaande
karakteristiek en het zich ontwikkelen als themastraat (Burgstraat, Sint-Jacobnieuwsstraat, Graslei/Korenlei/Jan
Breydelstraat, Brabantdam, Nederkouter/Kortrijksepoortstraat en de Walpoortstraat/Sint-Pietersnieuwstraat) en/of
het functioneren als duidelijke aanvullende aanloopstraat naar de Kuip (Sint-Michielsheling, Brabantdam,
Nederkouter, Walpoortstraat-Lammerstraat, Dampoortstraat en Vlaanderenstraat tussen Gent-Zuid en
H.Lippensplein). In andere straten is een beperking van de winkelfunctie aangewezen (Keizer Karelstraat,
Annonciadenstraat, Hoogstraat, Papegaaistraat en Bagattenstraat).

In een aantal kleinschalige winkelgebieden en de winkelgebieden in de deelgemeenten is duidelijk sprake van
onderverzorging en is de inplanting van nieuwe winkels zeker mogelijk. Dit is het geval in de winkelgebieden
Blaisantvest, Brugsesteenweg, Zwijnaardsesteenweg en de deelgemeente Drongen voor de dagelijkse goederen.
In de niet-dagelijkse sector zijn dit de winkelgebieden Brugsesteenweg, Van Rijhovenlaan, Wondelstraat en de
deelgemeenten Drongen, Mariakerke en Sint-Amandsberg.

De baanwinkels staan niet zozeer in concurrentie met de Kuip, maar wel met de detailhandel binnen de
verschillende kleinschalige winkelgebieden en de winkelgebieden binnen de deelgemeenten193. De randvoorwaarde
bij het bepalen van de behoefte aan grootschalige kleinhandel is dan ook niet alleen het behoud van het evenwicht
met de kleinhandel in het stadscentrum (en meer specifiek de Kuip), maar vooral het evenwicht met de detailhandel
in de kleinschalige winkelgebieden en de winkelgebieden binnen de deelgemeenten. Het zonder meer toevoegen
van een kleinhandelszone aan het bestaande potentieel van grootschalige winkelgebieden is dan ook af te raden.
Bovendien zullen wellicht in de toekomst ook baanwinkels moeten verdwijnen. De afbouw van het aantal groot-
schalige winkelgebieden is dan ook meer aangewezen dan het verplaatsen van winkels uit alle winkelgebieden naar
een kleinhandelszone.

Een nieuwe kleinhandelszone dient enerzijds voldoende kritische massa te hebben om consumenten uit een groot
verzorgingsgebied te kunnen binden. Daardoor kan tevens de concurrentie met andere winkelgebieden worden
beperkt. Anderzijds is het beperken van in te stellen kleinhandelszones tot die branches en formules die in reguliere
winkelgebieden geen plaats vinden aangewezen. Het gaat hierbij over handelsactiviteiten die:
• Een grote oppervlakte nodig hebben;
• Relatief vaak per auto worden bezocht en veel parkeergelegenheid behoeven;
• Vooral doelgericht worden bezocht.

5.3.7.4 Hotels

Gent telt zo’n 1.400 hotelkamers, verspreid over 31 hotels. In samenspraak met de bestaande Gentse hoteliers werd
gedurende vijf jaar (van 1994 tot 1998) een ‘hotelstop’ doorgevoerd. Aanleiding daartoe was de sterke stijging van
het aantal hotels in de jaren tachtig. Intussen is deze stop opgeheven omwille van de sterke stijging van het aantal
overnachtingen. Met een stijging van 403.554 overnachtingen in 1995 tot 622.112 in 2000 (of +54%) is Gent de
sterkste stijger van de drie zustersteden in Vlaanderen.

Om aan deze stijging van het aantal overnachtingen tegemoet te komen is, zeker in het geval de stad zich verder
als kunststad en congresstad wil profileren, een forse stijging van het aantal hotelkamers noodzakelijk. De behoefte
hieraan wordt geschat op 400 tot - in het geval van verdere profilering - 600 bijkomende hotelkamers.
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5.3.8 Samenvatting aanbod en behoeften bedrijventerreinen

Volgende tabel geeft een samenvatting van de voorgaande gegevens. Hierbij kunnen volgende conclusies worden getrokken.

• Er is actueel een zeer groot tekort aan onmiddellijk uitgeefbare bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen. Een
actief beleid (ontmoediging leegstand en overtollige reserves, aanleg/verbetering ontsluiting, sanering van
vervuilde gronden) kan hierin stapsgewijze verbetering brengen. De huidige marktspanning zal nog een aantal
jaren voortduren tot een ijzeren voorraad is opgebouwd.

• Minstens een gedeelte van de bijkomende terreinen vanuit de taakstelling moet vóór 2007 – in principe vóór 2005
– ingericht en uitgeefbaar worden gemaakt. Wanneer de sanering van de reeds vastliggende terreinen
onvoldoende snel kan worden doorgevoerd, zal een groter gedeelte van de bijkomende terreinen reeds vóór 2007
tot ontwikkeling moeten worden gebracht.

• Een gedeelte (in principe ongeveer 45%) van de bijkomende terreinen kan als een reserve voor na 2007 worden
gehanteerd.

• De taakstelling bedrijvigheid ingeschreven in de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent van 325 of 367 ha
wordt niet gehaald194. Samen met de zoekzones voor bedrijvigheid in andere gemeenten van het grootstedelijk
gebied Gent komt men aan een oppervlakte van 272 ha bedrijventerreinen.

• Tal van bedrijventerreinen zijn onderbenut. Mogelijkheden tot verdere intensivering van de bestaande
bedrijventerreinen moeten worden onderzocht en aangemoedigd. Bovendien zijn 32 ha gecatalogeerd als
leegstaand of verwaarloosd. Er bestaat een dringende behoefte tot sanering van een aantal gronden.

• Zo’n 20 ha bedrijfspanden zijn, buiten de gebieden voor bedrijvigheid gecatalogeerd als leegstaand of verwaarloosd.
Deze panden bevinden zich vooral in de 19de-eeuwse gordel. Voor verschillende van deze panden is sanering
noodzakelijk. Nieuwe invullingen dienen rekening te houden met de mogelijke verweving met het wonen in deze wijken.

• De behoefte aan bijkomende kantoorgebouwen (2 à 30.000 m2 per jaar) kan ruimschoots worden gehaald, zij het
niet op korte termijn. Een fasering en duidelijke keuze is aangewezen.

• Inzake detailhandel is een beleid per type winkelgebied aangewezen. Hierbij gaat het om een verdichting van de
Kuip, de duidelijke keuze van een aantal aanloopstraten, de ondersteuning van de kleinschalige winkelgebieden
en het formuleren van duidelijke richtlijnen voor de inplanting van eventuele nieuwe kleinhandelszones. Wat deze
laatste categorie betreft kan op basis van de vraag geopteerd worden voor nieuwe, doch specifieke zones. Het
mobiliteitsaspect en de mogelijke concurrentie met zowel kuip als kleinschalige winkelgebieden vormen hierbij
een belangrijk aandachtspunt.

• Er dient, op basis van de verdere profilering van Gent, gezocht naar de invulling van 400 tot 600 bijkomende
hotelkamers. Hierbij dient een verdere versterking van het stadscentrum nagestreefd te worden.

tabel 59 aanbod en behoeften bedrijventerreinen

Aanbod

vrijliggende realiseerbare oppervlakte op bestemde bedrijventerreinen ca. 211 ha

leegstaande bedrijfspanden

- inventaris, in gebieden GWP bestemd voor bedrijvigheid ca. 32 ha

(industriegebieden, ambachtelijke, zeehaven)

- inventaris, buiten gebieden GWP bestemd voor bedrijvigheid ca. 9 ha

(stedelijke ontwikkeling, woongebied, agrarisch gebied,…)

- andere (niet opgenomen in inventaris) ca. 9 ha

zoekzones (afbakening grootstedelijk gebied Gent) ca. 125 ha

Behoeften

taakstelling grootstedelijk gebied Gent RSV, raming 01/10/1999   

- grootstedelijk gebied, verhouding 82/18 ca. 250 ha

- grootstedelijk gebied, verhouding 77/23 ca. 208 ha

afbakeningsproces, nota 01/02/2001

- grootstedelijk gebied, verhouding 82/18 ca. 367 ha

- grootstedelijk gebied, verhouding 77/23 ca. 325 ha

nood ijzeren voorraad Gent ca. 60 tot 70 ha

jaarlijkse vraag naar bedrijventerreinen Gent 1997-2007 ca. 30 ha per jaar

jaarlijkse inname bedrijventerreinen Gent ca. 16 ha per jaar

specifieke behoefteraming handel en diensten (1999-2010) 136,5 ha

nood aan kantooroppervlakte Gent 30.000 m2 tot 50.000 m2 per jaar
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waarvan de panden dezelfde kenmerken hebben als winkels, maar ook branches waarvoor geheel andere vestigingseisen gesteld worden.
Indien enkel naar winkelpanden gekeken wordt is het percentage leegstand aanzienlijk hoger.

193 Een voorbeeld van een teloor gegaan winkelgebied is het centrum van Gentbrugge, dat nu in belangrijke mate gericht is op
Brusselsesteenweg. Dit blijkt niet alleen uit het feit dat Gentbrugge niet als winkelgebied is aangeduid, maar ook uit de sterke klantenbinding
van Brusselsesteenweg. Aan de andere kant dient de sterke aanwezigheid van kleinere winkels langs deze steenweg aangeduid te worden.

194 Mens & Ruimte, afbakening grootstedelijk gebied Gent, hypothese gewenste ruimtelijke structuur, discussienota, februari 2001.
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6. Hypothesen en alternatieven op weg naar

een gewenste ruimtelijke structuur

Het uittekenen van de gewenste ruimtelijke structuur en het aangeven van ontwikkelingsrichtingen van een hele
(groot)stad is geen eenduidig proces van lezing en onderzoek, maar vergt heel wat afwegingen en keuzen.
Deze steunen voor een groot deel op uitdieping van de inzichten in de bestaande ruimtelijke structuur en op de
vaststellingen die eerder werden aangereikt. Voor verschillende plekken in de stad of verschillende thema’s staan
echter meerdere ontwikkelingsrichtingen open die op verschillende manieren de ruimtelijke structuur vorm geven,
weliswaar elk met eigen voor- en nadelen.

In dit hoofdstuk wordt een hypothese geformuleerd voor deze mogelijke ontwikkelingsrichtingen, op basis van de
opeenvolgende besprekingen met de plangroep van stadsdiensten, de expertengroep, het college en de
gemeenteraadscommissie. Deze hypothese (in de conceptfiguren aangeduid met ∆) wordt (voor)gesteld tegenover
een of meer alternatieve concepten of tegenover de huidige trend van ontwikkeling. Voor elk van deze hypothesen
en alternatieven worden een aantal algemene consequenties en concrete gevolgen aangegeven. Vervolgens wordt
er een keuze voorgesteld waarmee verder gewerkt wordt in het richtinggevende deel. Om de juridische kracht van
het richtinggevende deel niet te ondergraven is dit hoofdstuk (al is het een uitwerking van de visie) in het
informatieve deel opgenomen.

Bij deze uiteindelijke keuze is het belangrijk op te merken dat de verschillende gekozen alternatieven samen zijn
bekeken en met elkaar en met de visie in verband zijn gebracht om te komen tot een samenhangende ruimtelijke
structuur voor de stad.

De aard van deze hypothesen en alternatieven toont het belang om bij de voorbereiding van het richtinggevende
deel een duidelijke en goede afweging te maken tussen deze verschillende hypothesen en de gevolgen die zij
inhouden. Discussie hierover scherpt de argumentatie van de uiteindelijke keuze aan, geeft het structuurplan een
sterkere onderbouwing en maakt het ook meer inzichtelijk voor beleidsmensen, bewoners en initiatiefnemers, zowel
nu bij de opmaak als later bij de toepassing.

De hierna gepresenteerde hypothesen en alternatieve concepten behandelen achtereenvolgens de morfologie,
kennis en cultuur (als belangrijk visie-element), de belangrijke deelruimten van de stationsomgevingen en
vervolgens zwaarwegende sectorale aspecten. Ze werden opgesteld op basis van fundamentele punten van
discussie over de ontwikkeling en ordening van Gent.
Sommige hypothesen en alternatieve concepten vatten een ruimer geheel dan het grondgebied van Gent alleen.
Uitspraken in de hypothesen over (delen van) de buurgemeenten zijn geen harde uitspraken, maar suggesties naar
de betrokken gemeenten, de provincie en naar het Vlaams Gewest vanuit een logisch ruimtelijk samenhangend
geheel voor de Gentse regio.

6.1 Morfologische ontwikkeling volgens het zandlopermodel

(of als een concentrische groeiende stad?)

De morfologische ontwikkeling van de stad omvat het geheel van grotendeels bebouwde ruimten waarin allerlei
functies plaats (kunnen) vinden. Welke richting gaan we uit met de morfologische ontwikkeling van de stad? Anders
gezegd, in welke richting laten we het grotendeels bebouwde gebied verder evolueren?

De hypothese is dat de morfologische ontwikkeling best – vanuit het samengaan met de natuurlijke en recreatieve
structuren – volgens het zandlopermodel verloopt, met brede ontwikkelingen in het noorden (Mariakerke, Evergem,
Oostakker en Lochristi) en in het zuiden (Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde, Merelbeke, Melle). Tussen beide brede
ontwikkelingen heeft Gent dan ‘een smalle taille’ waarbij de Leievallei in het westen en de Scheldevallei in het oosten
maximaal worden gevrijwaard van (bijkomende) bebouwing.

Een alternatief concept is dat de ontwikkeling zich richt op de binnenstedelijke ring en de R4 als belangrijke
structurerende elementen en dat de verdere stadsuitbouw in een volgende cirkelvormige band plaats vindt.
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figuur 11 hypothese en alternatief concept zandlopermodel

De hypothese van Gent volgens het zandlopermodel betekent:
• R4 wordt enkel als grootstedelijke ringweg voor auto’s beschouwd;
• er wordt in belangrijke mate aangesloten op de bestaande nederzettingsstructuur en in het zuiden op de

bestaande economische ontwikkelingen;
• de bestaande natuurlijke structuur en het fysisch systeem met de Leievallei in het westen en de Dam- en

Scheldevallei in het oosten zijn belangrijke structurerende elementen en worden gerespecteerd als
grensstellende onderdelen;

• de omliggende westelijke en oostelijke natuur- en recreatiegebieden zijn vanuit het stadscentrum veel beter en
sneller bereikbaar, hetgeen de woonkwaliteit aldaar verhoogt.

Concrete gevolgen van deze hypothese zijn:
• Sint-Denijs-Westrem, de kern van Oostakker en (suggestie) Merelbeke-Flora en Merelbeke-Centrum, Evergem,

Destelbergen en Lochristi worden mee opgenomen in deze morfologische ontwikkeling;
• Drongen en Heusden worden niet in dit morfologisch geheel opgenomen.

Het alternatieve concept van Gent als concentrische stad betekent:
• eenzijdige gerichtheid op ringwegen, zowel naar morfologie als naar functioneren;
• er wordt geen rekening gehouden met de bestaande nederzettingsstructuur, noch met de bestaande

economische ontwikkelingen langs de bundel van infrastructuren in het zuiden;
• er wordt weinig of geen rekening gehouden met de bestaande natuurlijke structuur en het fysisch systeem met

de Leievallei in het westen en de Dam- en Scheldevallei in het oosten;
• R4 werkt over de gehele lengte structurerend voor de ontwikkeling van bedrijven, kantoren en woningen;
• meer mogelijkheden voor een compacte stad.

Concrete gevolgen van deze keuze zouden zijn:
• Heusden en Drongen worden binnen deze morfologische ontwikkeling opgenomen;
• een zeer restrictief ruimtelijk beleid buiten R4.

Als we de klemtoon willen leggen op de bereikbaarheid van natuur en groene recreatie dan kiezen we beter voor
het zandlopermodel.

Voornoemde morfologische ‘zandloper’ kan, wanneer men iets meer in detail inzoomt op de stad Gent, verder
worden verfijnd. Aan de noordzijde dringt het bebouwde havengebied de stad en de zandloper binnen, aan de
zuidzijde heeft de Bovenscheldevallei een – weliswaar niet zo brede – uitloper tussen de wijken en
bedrijventerreinen van het stedelijk weefsel. Dit leidt tot de volgende hypothese van vierledigheid.
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6.2 Vierledig Gent 

(of Gent geaxeerd op een noord-zuidas?)

Gieten we de morfologische en functionele ontwikkeling van de stad in een klavermodel, of kiezen we voor een
noord-zuidas zoals in de vorige ruimtelijke beleidsplannen?

Rekening houdend met de historische wortels en omwille van een grotere samenhang van de gehele stad met haar
deelgemeenten, komen we tot de volgende hypothese: de morfologische en functionele ontwikkeling verloopt binnen
de zandloper best volgens het klavermodel op vierledige wijze, met gelijkaardige ontwikkelingen vanuit een centrale
kern naar de vier hoeken van de zandloper.
Een alternatief concept is dat de ontwikkeling van Gent zich volledig of in zeer belangrijke mate richt op een noord-
zuidas die de belangrijkste punten van economische in culturele dynamiek als concentratiepunten uitbouwt en
infrastructureel sterk verbindt (zoals aangegeven in vroegere ruimtelijke beleidsplannen voor Gent).

figuur 12 hypothese en alternatief concept vierledig Gent

De hypothese van vierledig Gent betekent:
• een verder bouwen op het terugkerend patroon van vierledigheid van de stad dat historisch gegroeid is,

waardoor meerdere deelstructuren binnen die vierledigheid makkelijker samenvallen;
• een leesbaar, eenvoudig patroon dat de binding tussen kernstad en deelgemeenten sterk benadrukt;
• voldoende ruimtelijke mogelijkheden wat betreft oppervlakte en ontsluiting in de vier richtingen.

Concrete gevolgen van deze hypothese zijn:
• 4 randstedelijke woonlobben die vasthangen aan de centrale kernstad (duidelijk zichtbaar op satellietbeelden

en luchtfoto’s): Mariakerke/Wondelgem/Evergem, Oostakker/Sint-Amandsberg/Lochristi/Destelbergen,
Gentbrugge/Ledeberg/Melle/Merelbeke, Zwijnaarde/ Sint-Denijs-Westrem/De Pinte/Sint-Martens-Latem;

• 4 steenwegen die als dragende hoofdstamlijnen van openbaar vervoer worden geselecteerd:
Evergemsesteenweg (bestaande lijn 1 naar Evergem), Brusselsesteenweg, Antwerpsesteenweg en Kortrijkse-
steenweg. Deze stamlijnen moeten van trams voorzien worden, voor zover ze er al niet op aanwezig zijn;

• veel meer ruimtelijke mogelijkheden voor ontwikkeling in de 4 verschillende richtingen van de stad, en bijgevolg
een meer evenwichtige verdeling.

Het alternatieve concept van de noord-zuidas betekent:
• een zeer sterke concentratie van dynamiek en activiteiten binnen deze as en dus op een beperkt aantal plekken

in de stad;
• een bijzonder sterke concentratie van activiteiten in het oude havengebied (noord) en langsheen E40 (zuid);
• het ontbreken van uitspraken over, een rol voor de woonlobben rond de binnenstad/de noord-zuidas voor het

geheel van de stad;
• er is geen bindend concept tussen kernstad en deelgemeenten;
• weinig ruimtelijke mogelijkheden zowel wat betreft oppervlakte en ontsluiting om grote projecten op te vangen.
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Concrete gevolgen van deze keuze zouden zijn:
• een mogelijke overdruk van ontwikkelingen op deze as enerzijds en te geringe impulsen in andere stadsdelen

(bv de gordel) anderzijds;
• grote nadruk op richting Gent-Sint-Pieters, te weinig op Gent-Dampoort en overaccentuering van

mogelijkheden Muide en Houtdok;
• de noodzaak (vanuit de concentratie) in het zuiden (ten zuiden van Flanders Expo, omgeving kastelensite)

omvangrijke mogelijkheden voor bedrijfsontwikkelingen te voorzien en uit te bouwen, ten koste van waardevolle
open ruimten;

• een sterke noord-zuiduitbouw van stedelijke verbindingswegen en openbaarvervoerassen tussen haven
(Muide), binnenstad, Sint-Pietersstation, Flanders Expo en de meer zuidelijke ontwikkelingssite doorheen het
bestaande stedelijke weefsel;

• beperktere ruimtelijke mogelijkheden in deze noord-zuidband.

We kiezen voor het vierledig patroon aangezien dit meer ruimtelijke mogelijkheden oplevert en aansluit op een
eeuwenoud, fysisch aanwezig, patroon van de stad, met name de historisch gegroeide steenwegen als
verbindingswegen met de omliggende steden.

Deze vierledigheid komt, zo zal verder blijken, niet alleen terug in de woonlobben en steenwegen, maar ook in de
groenpolen en bedrijventerreinen.

6.3 Een lappendeken van buurten met eigenheid 

(of een gelijkmatig vermengde stad?)

Het wonen is de functionele basis van de stad; het speelt zich in belangrijke mate af in woonbuurten. Zoals de
evolutie tot op heden is verlopen, verschillen buurten in Gent (en zeker tussen kernstad en randstad) onderling sterk
qua ruimtelijke opbouw (de aard van de bebouwing, de straten en pleinen), hun specifieke stedelijke voorzieningen,
de samenstelling van hun woningbestand, hun variaties in bevolkingssamenstelling en -evolutie, de kracht van hun
sociaal weefsel. Dat bepaalt hun eigenheid. Anderzijds zijn er binnen nogal wat buurten op deze punten zeer weinig
verschillen; zij zijn zeer homogeen (met behoorlijke kwaliteiten en weinig maatschappelijke problemen of
omgekeerd). Dit zet een aantal denkrichtingen aan tot pleiten voor een grotere sociale mix met de inbreng van
maatschappelijk en financieel sterkere bewoners en functies in buurten met in verhouding veel maatschappelijke
problemen, en met inbreng van maatschappelijk en financieel zwakkere bewoners in buurten met in verhouding
weinig maatschappelijke problemen. Hoe ver kan en moet dit streven gaan? In hoeverre stelt de eigenheid van
buurten hieraan grenzen?

De hypothese is dat een zekere vermenging van wonen met andere functies en van verschillende types van
woningen en bevolkingsgroepen onder elkaar de leefbaarheid van een woonbuurt ten goede komt en – ook door
ruimtelijke ingrepen – nagestreefd moet worden, maar dan wel binnen de eigenheid van elke buurt. Dus ook met
ruimtelijke ingrepen op maat van elke buurt. Vanuit deze hypothese wordt Gent een lappendeken van kleuren en
vele grijswaarden, waarin alleen uitzonderlijk een witte of een zwarte plek voorkomt.

Een alternatief concept is dat het vermengd aanwezig zijn van functies, woningtypes en bevolkingsgroepen voor de
leefbaarheid van buurten en van de stad als geheel zwaarder mag doorwegen dan de eigenheid van buurten, en
dat ingrepen – ook ruimtelijke – dus de eigenheid van buurten mogen aantasten en veranderen. Vanuit dit concept
wordt Gent gaandeweg één uniforme grijze mix.
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figuur 13 hypothese en alternatief concept eigenheid van buurten en wijken 

De hypothese van Gent als lappendeken van buurten met eigen identiteit betekent:
• het inspelen op de historisch gegroeide situatie en de maatschappelijke realiteit van ruimtelijke, demografische

en sociaal-economische verschillen tussen buurten, maar in een dynamisch perspectief (zonder deze
verschillen te bevriezen);

• benutten van de kracht van eigen identiteit van buurten, zowel in de aard van de projecten die gerealiseerd worden
(die zich in passen in het bestaande weefsel of er zich op een positieve, ook voor de buurt en haar bewoners
verrijkende wijze tegen af zetten; inbrengen of versterken van (buurtbakens’ als specifieke herkenningspunten, …)
als in de wijze waarop projecten tot stand komen (communicaite, samenwerking met buurtorganisaties, …);

• binnen de verscheidenheid van buurten, tegelijk actief streven naar vormen van vermenging van bevolkings-
groepen en functies die binnen de eigenheid van de buurt passen (en haar zo mogelijk, waarschijnlijk verrijken).

Concrete gevolgen van deze hypothese zijn:
• een goede selectie, benaming, formulering van specifieke eigenheid en karakter van elke buurt en in het

bijzonder van de ruimtelijke kenmerken en wenselijke evolutiemogelijkheden en –marges daarin is noodzakelijk
als toetssteen voor ruimtelijke trends en ingrepen;

• relevante ruimtelijke maatregelen worden bij voorkeur niet uniform voor de hele stad genomen, maar op
gedifferentieerde wijze (bv per deelruimte in de maatregel zelf en/of met vorken die een spelingsmarge en
interpretatie per buurt toelaten);

• de veranderingsprocessen naar gewenste vermenging binnen buurten worden op zorgvuldige wijze en met ruime
communicatie enerzijds, maar met het overstijgen van afschermende groepsreacties van huidige bewoners ge-
voerd (bv rond inpassing van lokale bedrijven of van een voorziening in de buurt, rond het inbrengen van klein-
schalige projecten van sociale huurwoningen in, meer gegoede, buurten waar thans geen sociale woningen zijn,
rond het inbrengen van nieuwe woonvormen voor middengroepen in sociale woonwijken of buurten van de gordel).

Het alternatieve concept van de volledig vermengde Gentse buurten betekent:
• op termijn een trend naar een meer uniform Gent qua woningtypologieën, woonomgevingen en bevolkings-

samenstelling;
• aanwezige wederzijdse negatieve beeldvorming tussen ‘betere’ en ‘zwakkere’ buurten vermildert of verdwijnt.

Concrete gevolgen van deze keuze zouden zijn:
• grote inspanningen en ingrepen zijn nodig om deze grotere veranderingen door te voeren (met bijhorende grote

weerstand bij bewonersgroepen en bij de marktmechanismen);
• vernieuwingsprogramma’s, bv voor woningen met een veelheid aan kleinschalige ingrepen in verschillende

buurten, kunnen makkelijker en efficiënter voor het geheel van de stad worden doorgevoerd.

Omwille van de rijkdom die verschillen de stad als geheel bieden, wanneer ze niet extreem zijn, kiezen we voor het
ondersteunen van de eigenheid van buurten en voor een streven naar vermenging dat met die eigenheden terdege
rekening houdt. Ruimtelijke ingrepen zijn daarom op maat van elke buurt.

Deze idee van relatieve buurtidentiteit komt, zo zal verder blijken, niet alleen terug in de ontwikkelingsperspectieven
voor de deelruimten en voor het wonen, maar ook in de economische structuur van handel en bedrijvigheid.
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6.4 In het zuiden ontwikkelingsassen vanuit Sint-Pietersstation,

haaks op E40 (of een doorlopende bandontwikkeling langs de

snelweg?)

Ook voor de ruimtelijke structurering van de zuidelijke mozaïek bestaan verschillende keuzemogelijkheden. De
verdere uitbouw van hoogtechnologische bedrijven en hoger onderwijsinstellingen kan uitgewerkt worden langs drie
stamlijnen van het openbaar vervoer of langs de E40.
Een band met Sint-Pietersstation is in elk van de modellen wenselijk.

De hypothese is dat de ontwikkelingen in dit gebied best verlopen langs drie ontwikkelingsassen, gestructureerd
volgens de stamlijnen van het openbaar vervoer en de steenwegen (Kortrijkse, Oudenaardse, Ottergemse) en met
elk een specifiek karakter.

Het alternatieve concept bestaat uit een corridorontwikkeling langs E40.

figuur 14 hypothese en alternatief concept zuidelijke ontwikkelingsassen

De hypothese van de zuidelijke ontwikkelingsassen betekent:
• de koppeling van de ontwikkelingsassen aan (gedeeltelijk bestaande) stamlijnen van het openbaar vervoer;
• een afwisselend beeld van Gent van op de autosnelweg met herkenbaar verschillende gebieden;
• verschillende situering zichtlocaties;
• binnen R4 vloeien de verschillende ontwikkelingen samen, grootstedelijke ringweg als bijkomende struc-

turerende factor;
• de veelzijdigheid van de stad (cf. visie) wordt langs E40 zichtbaar gemaakt.

Concrete gevolgen van deze hypothese zijn:
• de kastelensite (Zwijnaarde) wordt landschappelijk duidelijk aan de kernstad, aan weerszijden van E40

gekoppeld (Kastelensite-Maaltepark). Kantoorachtigen ontwikkelen zich op de steenwegen (stamlijnen van
openbaar vervoer) en R4 en niet langs E40;

• valleigebieden als structurerende elementen dringen met groenassen landschappelijk eveneens door tot in de stad;
• goede ontsluiting van elk van de drie assen (en alle ontwikkelingen) met openbaar vervoer, met korte reistijden

vanaf Sint-Pieters, is mogelijk.

Het alternatieve concept van zuidelijke corridorontwikkeling langs E40 betekent:
• de ontwikkelingen zijn in eerste instantie gekoppeld aan de autosnelweg;
• eenduidig beeld van bebouwing van op de autosnelweg (lintbebouwing);
• zichtlocaties binnen één geheel;
• de bandontwikkeling is (behoudens enkele punten) niet met het openbaar vervoer te ontsluiten; een nieuwe lijn

is nodig;
• de ontwikkelingen lopen éénduidig door binnen en langs R4.
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Concrete gevolgen van deze keuze zouden zijn:
• kastelensite wordt landschappelijk niet duidelijk aan de kernstad gekoppeld. Kantoorachtigen ontwikkelen zich

in een band langs E40 van Reivissche tot Oudenaardsesteenweg en verder;
• noodzaak om een openbaarvervoerlijn langs R4-E40 te ontwikkelen (lange reistijd vanaf het station maakt

openbaar vervoer onvoldoende concurrentieel t.o.v. autogebruik);
• moeilijk of niet te combineren met het concept van de groenassen (zie verder).

We kiezen voor het model van de radiale ontwikkelingsassen omwille van de kortere reistijd naar Sint-Pietersstation
en het behoud van de groene onderbrekingen langs de E40, wat beter past in de veelzijdige mozaïek die de stad
Gent is en wil blijven.

6.5 Grootstedelijke cultuur geconcentreerd in een cultuurcluster

(of verspreid over de hele stad?)

Spreiden we de culturele voorzieningen verder over de stad uit zoals in het verleden het geval was, of streven we
een grotere bundeling na? Dit is een evenwichtsoefening tussen twee uitersten, aangezien het verder spreiden
synergieën en interacties onmogelijk maakt en het overconcentreren te beperkte ruimtelijke mogelijkheden tot
gevolg kan hebben.

De deelstudie recreatie schuift het idee van een culturele cluster naar voor: concentratie van de grootstedelijke
culturele activiteiten (musea, zalen voor podiumkunsten, megabioscoop…) op loopafstand van elkaar (onderling
makkelijk bereikbaar) en nabij de horeca. Concreet stelt de deelstudie recreatie concentratie in het centrale deel van
de binnenstad en langs twee uitlopers voor.

De hypothese is dat grootstedelijke culturele activiteiten best in een cultuurcluster in een iets ruimer gebied worden
gebundeld, omwille van de grotere potenties voor de leefbaarheid van de binnenstad, de samenhang in het cultureel
functioneren en de aanwezige trends en potenties op een aantal plekken rond de binnenstad. Deze verruimde
cultuurcluster omvat grote delen van de binnenstad met drie uitlopers langs Overpoortstraat naar Citadelpark, langs
Steendam naar Dampoort en langs Sleepstraat/Ham naar de ACEC-site.

Een alternatief concept opteert voor een sterkere spreiding van de verschillende culturele activiteiten met
grootstedelijke uitstraling over de hele kernstad en sommige delen van de randstad.

figuur 15 hypothese en alternatief concept cultuurcluster
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De hypothese van een concentratie in een verruimde cultuurcluster binnenstad/ Citadelpark/Dampoort/ACEC-site
betekent:
• dat de binnenstad als cultuurhistorisch gegeven wordt versterkt met inbreng van een sterke functie die voor

evenwicht met de handel en horeca kan zorgen, zonder hier een overconcentratie aan grootschalige culturele
entiteiten tot stand te brengen;

• voortbouwen op de recent aanwezige ontwikkeling van (alternatieve) culturele activiteiten ten noorden van de
binnenstad richting ACEC (in tegenstelling tot de bestaande en meer gevestigde ten zuiden van de binnenstad);

• een sterker cultureel en vernieuwend imago van Gent, hetgeen een belangrijk element van haar specifieke rol
in de Vlaamse ruit kan zijn (invulling van de hoeksteen, cf. visie);

• een sterker programma voor herinvulling van leegstaande monumenten in het historisch centrum en van
grootschalige gebouwen of plekken in de uitlopers;

• een betere vervlechting van culturele activiteiten met de horeca (potentie voor wederzijdse versterking);
• dat de bereikbaarheid (te voet) van de verschillende elementen wordt verhoogd en samengebald;
• dat de stadsbezoekers makkelijker kunnen worden opgevangen (parkeerroute, knopen openbaar vervoer),

maar dat de druk van stadsbezoekers op binnenstad nog toeneemt;
• cultuur kan gekoppeld worden aan parkinginfrastructuur;
• dat sterke koppeling van evenementele activiteiten aan culturele sites mogelijk is.

Concrete gevolgen van deze hypothese (kunnen) zijn:
• een sterkere koppeling van de omgeving van Dampoort, van het S.M.A.K. en het Schone Kunstenmuseum en

van de nieuwe ontwikkelingen rond podiumkunsten en cultuurateliers op ACEC aan deze cultuurcluster door
middel van aangepast, aantrekkelijk openbaar domein;

• uitbouw van de drie eindpunten van de uitlopers als krachtige beëindigingen van de cultuurcluster is
waarschijnlijk noodzakelijk (bv opwaardering van Citadelpark tot een natuurlijk-cultureel evenementen- en
museumpark met respect voor de historische waarde van het park zelf, de uitbouw van een kunstfabriek in
ACEC en van een nieuwe megabioscoop aan Dampoort);

• de culturele functies op de ACEC-site dienen aan de (zuidwest)zijde naar de binnenstad gesitueerd te zijn;
• de inplanting van een eventueel nieuw cinemacomplex is vooral in de buurt van de Dampoort (op de verbinding

tussen binnenstad en station) aangewezen;
• mits een bijkomende verbinding wordt een sterkere band tussen de culturele ontwikkeling in een gedeelte van

de ACEC-site en grootschalige recreatieve ontwikkelingen aan de overzijde van Handelsdok mogelijk;
• de noodzaak andere functies te zoeken voor grotere leegstaande gebouwen elders in de kernstad en andere

trekkers voor wijkontwikkeling aldaar. Culturele en andere voorzieningen op een lager (stedelijk of
stadsdeel)niveau zijn hiervoor geschikt (aantrekken bezoekers van buiten de wijk) en worden best langs de
steenwegen en de stadsboulevard ingeplant.

Het alternatieve concept van spreiding van de culturele entiteiten betekent:
• inbreng van culturele activiteiten als onderdelen van de broeihaard van lokale initiatieven en de eigenheid van

buurten (cf. visie);
• de bezoeker van meerdere activiteiten (musea…) wordt gedwongen tot het afleggen van verschillende trajecten

(niet meer te voet mogelijk);
• koppeling van culturele sites is alleen met lokale horeca mogelijk, niet met een horecacircuit;
• herinvulling van leegstaande panden is in binnenstad moeilijker, maar op andere plaatsen in de kernstad en

sommige buurten van de randstad makkelijker; ook invulling van en gemengde projecten op grote
ontwikkelingssites buiten de kernstad (bv Flanders Expo) wordt makkelijker;

• de binnenstad krijgt minder impulsen tot een evenwichtige ontwikkeling waardoor handel, funshopping en
commercieel massatoerisme sterker gaan doorwegen (tenzij andere functies zoals wonen en onderwijs dit
opvangen);

• nieuwe culturele functies (bv cinemacomplex) kunnen als hefbomen voor de wijkontwikkeling van meerdere
zwakkere buurten uit de rand van de kernstad fungeren (en niet alleen voor Voormuide, Dampoort), maar er
tegelijk parkeerdruk geven, o.a. omwille van een minder ideale openbaar vervoerontsluiting.

Concrete gevolgen van deze keuze zouden zijn:
• koppeling van geïsoleerde gespreide culturele entiteiten aan hoogwaardig openbaar vervoer en inpassing in

een lokaal verkeers- en parkeerplan zijn absolute noodzaak;
• profiel Dampoort en Sint-Pietersstation/Flanders Expo wordt sterker gelijkend (grootschalige culturele

activiteiten in beide mogelijk);
• minder richtinggevende elementen voor inplanting cinemacomplex;
• stedelijk ‘introductie’-museum past perfect in Bijloke, maar blijft met het openbaar vervoer en zeker vanuit de

stations minder makkelijk bereikbaar alsook op iets grotere afstand tot de musea in de cultuurcluster.
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We kiezen voor de cultuurcluster omdat de bestaande voorzieningen nu reeds op grote afstanden van elkaar liggen,
wat interactie bemoeilijkt. Bijkomende voorzieningen worden binnen de cluster gehouden en versterken de
onderlinge relaties tussen de grote publiekstrekkers.

6.6 De binnenstad vernieuwen tot een doorleefd stadscentrum 

(of ze verder uitbouwen als monumentaal en clean funshoppinggebied?)

Als historisch hart en geografisch midden van de stad is de binnenstad een bijzondere deelruimte die het
functioneren, de uitstraling en het imago van Gent in belangrijke mate mee bepaalt. Uiteenlopende
ontwikkelingsrichtingen voor de binnenstad zijn mogelijk, zowel wat betreft de functies en activiteiten die
plaatsvinden als wat betreft de architectuur van de gebouwen en pleinen. Tussen beide aspecten is er een verband.

De hypothese is dat de binnenstad best ontwikkelt tot een levendige binnenstad met een menging van functies, met
name naast het stadsbezoek en het winkelen, ook voldoende wonen, onderwijs (universiteit en hogescholen) en
cultuur. Vernieuwing, ook in functies, van pleinen en gebouwen en hedendaagse architectuur met respect voor
cultuurhistorische waarden ondersteunen deze dynamische ontwikkeling van het Gent van ‘Over the edges’.

Een alternatief concept is een extrapolering van de huidige trend in de Vlaamse steden die uitgaat van een
commerciële exploitatie van het erfgoed waarbij de Gentse historische binnenstad evolueert naar een ‘Brugs model’,
met een klemtoon op meer toerisme, handel en horeca, die het gewone stadsleven en het wonen in bepaalde
buurten dreigen weg te duwen. Een verdere uitbouw van propere maar lege pleinen en een verdere
monumentalisering van alle historische gebouwen zonder toevoeging van hedendaagse gebouwen en inrichting
ondersteunen deze ontwikkeling.

figuur 16 hypothese en alternatief concept doorleefd stadscentrum

De hypothese van de binnenstad als levendig historisch stadscentrum met evenwichtige invullingen betekent dat:
• de handel en horeca in de binnenstad zeer selectief worden ondersteund op een aantal assen; nog slechts een

beperkte groei van hotels en stabilisering van andere horecazaken; een zekere rem op verstikkend
massatoerisme;

• er een betere (groene) koppeling is naar het Dampoortstation via de as Maaseikstraat - Bisdomplein -
opengelegde Reep - Voorhoutkaai - nieuwe voetgangers- en fietsersbrug - Schoolkaai - Dampoortstation;

• het wonen, in een inhaalbeweging, sterk wordt beschermd, kwalitatief verbeterd en opgevoerd in de tussen-
liggende woonstraten;

• kleine en grotere culturele en recreatieve functies ten behoeve van stadsbewoners (aanvullend ook voor
stadsbezoekers) worden ingebracht;
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• basisonderwijs en secundair onderwijs nieuwe kansen krijgen vanwege de nieuwe bewoners in de binnenstad;
• hoger onderwijs (hogescholen, universiteit, Vlerickschool) en representatieve overheidsadministraties opnieuw

in de binnenstad ontwikkelen, mits parkeerprobleem op een goede manier wordt opgevangen;
• vervlechting en veelzijdigheid veel sterker tot uiting komen en het imago van Gent bepalen (cf. visie);
• imago van kennis- en cultuurstad ruimtelijk veel sterker tot uiting komt in de binnenstad (cf. visie);
• bijkomende bebouwing met een hedendaags karakter in de binnenstad wenselijk en noodzakelijk is (cf. visie);
• bijkomende, nieuwe elementen in historische gebouwen en op het openbaar domein worden ingebracht, zij het

met aandacht voor de bestaande structuur;
• de binnenstad ook na zes uur ‘s avonds normaal-levendig blijft door meer bewoners, die ook voor de nodige

sociale controle zorgen in de straten.

Concrete gevolgen van deze hypothese (kunnen) zijn:
• een selectieve uitbouw van handel en horeca langs welgekozen routes waarop ook andere sterke functies uitkomen;
• naast de toeristische promotie van erfgoed en winkelapparaat besteedt de Stad Gent evenveel aandacht aan

het herstel van het wonen in de binnenstad in winkelstraten en tussenliggende woonstraten;
• afbakenen en beschermen van buurtjes waar het wonen domineert (woonenclaves), ook op een creatieve wijze

afgeschermd van verstikkende toeristische druk, en van stiltegebieden waar het geluid van fonteinen, vogels,
stemmen en de stilte op voldoende rustige momenten in de stad beleefbaar wordt/blijft;

• noodzakelijk actief beleid naar inbreng van wonen (boven winkels, in elk groter project...) en naar opwaardering
van stedelijke woonkwaliteit (daktuinen en -terrassen, semi-publieke ruimten, bewonersparkeergebouwen of -
erven, dagdagelijkse winkels…);

• pleinwanden niet exclusief voorbehouden voor handel- en horecazaken, maar ook voor wonen, diensten,
cultuur en onderwijs;

• benutten van grotere leegstaande en onderbenutte panden voor gemengde projecten met hoofdfuncties in
cultuur, informatie, onderwijs of administratie, zo in eerste instantie onder meer Sint-Niklaaskerk en het Belfort
met Lakenhalle die een bijkomende, nieuwe (culturele) invulling krijgen, idem voor het Groot Seminarie, oude
Vismijn, Vleeshuis , enz.;

• meer groen in de binnenstad in plaats van toenemende pleinverharding;
• opwaardering van het E. Braunplein met een hoogwaardig, licht ogend gebouw voor een culturele functie of

dienst op het plein (bv voorlichtingsdienst/infohuis of bezoekerscentrum toerismedienst) is een mogelijkheid;
• behoud van de centrale ontmoetingsrol van de (historische) pleinen, bv als knooppunten van openbaar vervoer

(Korenmarkt als centrale knoop), als entrees van publiekstrekkende functies. Korenmarkt, Braunplein en Sint-
Baafsplein worden ingezet voor de grote evenementen, Braunplein en Maaseikstraat worden groene rustpunten
in de binnenstad.

Het alternatieve concept van de binnenstad als te conserveren historisch funshopping- en horecacentrum
betekent dat:
• de aandacht in de eerste plaats naar het toeristisch-recreatieve karakter van de binnenstad gaat en handel,

horeca en toerisme daar verder worden uitgebouwd en uitgebreid;
• de binnenstad haar tweeledige karakter, bomvol op piekmomenten en leeg daarbuiten (met name in de as St-

Michiels-Duivelsteen) verscherpt;
• permanente inspanningen en evenementen nodig zijn om pleinen en straten buiten de openingsuren van de

winkels levendig te houden, met blijvende onveiligheidsgevoelens als gevolg;
• wonen in de binnenstad niet bijzonder beschermd of actief uitgebouwd wordt en culturele functies ten behoeve

van de stadsbewoners niet of slechts beperkt worden ingebracht;
• in de binnenstad een behoudend karakter van de architectuur wordt nagestreefd;
• de binnenstad eenzijdiger wordt en aan betekenis verliest;
• wonen en onderwijs verder uitdeint buiten de binnenstad.

Concrete gevolgen van deze keuze zouden zijn:
• exclusief verder ondersteunen/aantrekken van handels- en horecazaken, hotels in leegstaande panden, zeker

langs de pleinen;
• actieve uitbouw van het E. Braunplein als evenementenplein, vooral gericht op stadsbezoekers;
• moeilijkere invulling van grotere gebouwen zoals Sint-Niklaaskerk;
• voor een aantal middelgrote culturele en onderwijsfuncties dient elders in de stad ruimte gezocht.

We kiezen voor de ontwikkeling van de binnenstad tot een doorleefd stadscentum met een menging van functies,
met name naast het stadsbezoek en het winkelen ook voldoende wonen, onderwijs (universiteit en hogescholen) en
cultuur, omdat dit een veel stabielere, leefbare en duurzame ontwikkeling toelaat en de veelzijdigheid van Gent op
een cruciale punt duidelijker profileert.
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6.7 De stationsomgevingen verschillend en complementair uitbouwen 

(of evenwaardig en gelijkaardig?)

Gent beschikt over twee stations met nationale verbindingen, Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort. Beide
stationsomgevingen bieden nog veel ruimte voor ontwikkeling (Kasteellaan, Handelsdok, Fabiolalaan). Vraag is hoe
we deze zullen ontwikkelen; moeten ze naar belang, grootte en soort activiteiten evenwaardig worden, of worden ze
best verschillend en complementair uitgebouwd? Voor beide stationsbuurten blijft wonen sowieso het basisweefsel,
maar hoe maken we best gebruik van de omgevende braakliggende ruimte?

Op dit ogenblik is het profiel van Gent-Sint-Pieters internationaler gericht dan Gent-Dampoort. De vraag is of dit ook
zo moet blijven. Dient de stationsomgeving van Gent-Dampoort een evenwaardige ontwikkeling te krijgen als deze
van Gent-Sint-Pieters, zowel naar belang als naar grootte en soort activiteiten? Of wordt Gent-Dampoort een sterke
maar aanvullende partner voor Gent-Sint-Pieters met een andere aard van activiteiten in haar omgeving? En welke
profilering geeft men dan aan elk van deze stations? Ook de keuze voor de invulling van het noordelijk scharnier en
Flanders Expo hangt hiermee samen.

De hypothese is dat de beide stationsomgevingen en de beide bijhorende ontwikkelingsgebieden (Flanders Expo
en Afrikalaan-Vliegtuiglaan) best verschillend (wat betreft belang en grootte) en complementair 
(wat betreft soort activiteiten) worden ontwikkeld.
Een alternatief concept is dat Sint-Pieters/Flanders Expo en Dampoort/scharnier eenzelfde soort ontwikkeling (wat
betreft schaal, uitstraling, activiteiten) krijgen.

figuur 17 hypothese en alternatief concept stationsomgevingen

De hypothese van een verschillende en complementaire invulling en uitstraling voor Sint-Pieters en
Dampoort betekent:
• een sterk statement voor de veelzijdigheid van Gent (cf. visie); de ene wordt meer uitgebouwd op Gent

kennisstad, de andere meer op Gent cultuurstad;
• een ontwikkeling die vertrekt vanuit de huidige verschillende situatie wat betreft aanbod aan openbaar vervoer,

oppervlakte van in de ontwikkeling te betrekken gronden en gebouwen en ligging/afstand ten opzichte van het
stadscentrum;

• door de complementaire aanpak bieden beide stationsomgevingen/ontwikkelingsgebieden samen een
antwoord op de meeste grote stedelijke ruimtevragen;

• de verbinding van Gent-Dampoort op het hoofdtreinnetwerk (naar Brussel, internationaal) blijft afhankelijk van
Gent-Sint-Pieters;

• de uitbouw van de stationsomgeving van Gent-Sint-Pieters binnen de zuidelijke internationale kennispoort met
de belangrijkste publiekstrekkende kantoren met een hoge tewerkstellingsgraad, (hoge)scholen en
onderzoeksinstellingen en een belangrijke woonfunctie, opties die aansluiten met deze van het NMBS-
masterplan;

• een verdere uitbouw van Flanders Expo met evenementele activiteiten met nationale en internationale
uitstraling en met kantoorachtigen voor kennisbedrijvigheid, voortbouwend op de ligging nabij het hoofdstation
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en ontsloten voor zowel het internationale als het grootstedelijke autoverkeer. Deze ontwikkeling geeft een
nieuwe invulling aan een ruime thans onderbenutte oppervlakte. Ze bouwt ook voort op de aanwezigheid van
het evenementenpaleis en van ondersteunende horeca, en kan zoals aangegeven in het masterplan voor
Flanders Expo worden ondersteund met een inbreng van middelgrote tot grote kantoren en gerichte
ontspanningsactiviteiten;

• de uitbouw van de stationsomgeving van Gent-Dampoort, op het scharnier van de haven, de cultuurcluster en
de binnenstad, met een belangrijke woonfunctie en met recreatie, handel en publiekstrekkende kantoren die
met dat wonen verenigbaar zijn;

• de uitbouw van het noordelijk scharnier ten noorden van het station (omgeving Afrikalaan-Vliegtuiglaan) met
bedrijvigheid, kleinhandel van stedelijk niveau en distributie in de nabijheid van de haven gebufferd door
verschillende infrastructuren, verbonden met zowel de grootstedelijke ring R4 als de verlegde stadsboulevard
(die het gebied grondig transformeert en potenties geeft);

• een duidelijk sturend beleid om de beoogde complementariteit in praktijk hard te maken en de noodzaak om in
het beleid een grote prioriteit aan de ontwikkeling van Dampoort en noordelijk scharnier te geven, wil dit (zwaar
te herstructureren) gebied op relatief korte tot middellange termijn zijn gewenste aanbod kunnen realiseren;

• een streven om de twee ontwikkelingsgebieden Sint-Pietersstation en Flanders Expo op termijn te laten
evolueren naar één samenhangend gebied.

Concrete gevolgen van deze hypothese zijn:
• een sterke binding tussen Sint-Pieters en Dampoort, doch met de eerste als primair station, zowel op het vlak

van aansluitingen als op het vlak van reizigerscapaciteit;
• ten opzichte van Sint-Pieters een goed maar altijd lager niveau van bediening door het stedelijk openbaar

vervoer in Dampoort;
• bijkomende stedelijke handel genre Brico, Habitat, Carrefour (indien tijdig terreinen beschikbaar kunnen worden

gemaakt), fuivenzalen en grote dancings tussen de bestaande bedrijven in noordelijk scharnier aan
stadsboulevard en hoofdinvalsweg naar R4;

• een eventueel nieuw cinemacomplex of stedelijk museum… in de buurt van Dampoort (en niet aan Sint-Pieters
zoals een eerder masterplan van NMBS/Eurostation voorzag);

• de noodzaak om een voldoende oppervlakte (NMBS-gronden) aan Dampoort en in noordelijke scharnier ter
beschikking te krijgen voor deze ontwikkeling;

• stapsgewijze procesaanpak in omgeving Afrikalaan (noordelijke scharnier) met mobilisering van onbenutte en
onderbenutte percelen en omschakeling naar nieuwe functies (concreet actieplan uit te werken bij de
voorbereiding van het uitvoeringsplan dat het gemengde karakter van het gebied vastlegt);

• internationale jaarbeurzen, (rock)optredens en andere massa-evenementen ingebed in een ruim aanbod aan
kantoorachtigen en een kleiner pakket niet-loketgerichte kantoren op Flanders Expo;

• grote publiekstrekkende (kantoor)programma’s zoals Vlaams Huis, Financiën, (hoge)scholen… aan Sint-Pieters;
• de wenselijkheid om in beide stationsbuurten het bestaande kwaliteitsvolle wonen te beschermen tegen

verdringing en mogelijke negatieve effecten van de geschetste ontwikkelingen, en de wenselijkheid om het
wonen in beide omgevingen verder uit te bouwen als basisweefsel.

Het alternatieve concept Sint-Pieters en Dampoort evenwaardig betekent:
• een gelijkaardig beleid voor beide omgevingen met spreiding van middelen en vraag (investeringsstimulansen)

tot gevolg;
• een evenwaardige verbinding met het treinnetwerk voor Dampoort als Sint-Pieters;
• een zelfde profilering voor Flanders Expo als het noordelijk scharniergebied met loketfuncties, evenementele

activiteiten, groothandelszaken… in beide omgevingen, met een sterkere verdringing van de woonfunctie in de
omgeving van Dampoort en de mogelijke onderwaardering of niet-invulling in de omgeving van Gent-Sint-
Pieters tot gevolg.

Concrete gevolgen van deze keuze zouden zijn:
• noodzaak verbinding Gent-Dampoort met Brussel en aansluiting op het internationale treinnet door NMBS;
• noodzaak een veel sterkere bediening van Dampoort door het stedelijk openbaar vervoer;
• Carrefour, Habitat, voetbalstadion, indoorcarting, internationale jaarbeurzen… kunnen zowel op Flanders Expo

als in noordelijke scharnier (Vliegtuiglaan);
• Vlaams huis, Financiën, cinemacomplex, scholen… kunnen zowel aansluiten bij Dampoort als bij Gent-Sint-

Pieters.

We kiezen voor de complementaire ontwikkeling omdat de stationsbuurten op deze wijze gevarieerder zullen
worden en de verschillende functies beter zullen aansluiten op de verschillende potenties van de twee gebieden.
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6.8 Bijkomende kantoren hiërarchisch spreiden 

(of concentreren aan de twee stations?)

Volgens de deelstudie handel en diensten behoeft Gent hoogstens ca. 500.000 m2 bijkomende kantoren, waaronder
een (behoorlijk) aandeel kantoorachtigen op een termijn van 10 jaar. Uit een recente Vlaamse studie kan afgeleid
worden dat de behoefte in Gent jaarlijks min. 30.000 m2 bijkomende kantoren en kantoorachtigen bedraagt.
Mogelijke vermindering in de toekomstige kantoorbehoefte door uitbreiding van telewerk is moeilijk te voorspellen,
maar suggereert wel locaties en bouwwijzen voor kantoren die toelaten dat ze op termijn naar andere functies (bv
wonen) kunnen worden omgebouwd.
De kantoorachtigen (onderzoeks- en productielabo’s in kantoorachtige ruimten) behoeven, omwille van hun lagere
dichtheid en de bundelingsvoordelen bij de reeds aanwezige high-techsites in het zuiden van de stad, een aparte
benadering en vallen buiten deze hypothese en alternatief concept.

Vooral omwille van de verscheidenheid en leefbaarheid van de stationsomgevingen en de variatie en flexibiliteit in
kantorensites, is de hypothese dat de bijkomende kantoren best naargelang hun aard en schaalgrootte hiërarchisch
op meerdere plekken in het stedelijk weefsel worden gespreid. De gekozen hiërarchie situeert de grote bijkomende
kantoren, en zeker deze met belangrijke loketfuncties of hoge tewerkstellingsgraad, op wandelafstand rond beide
stations. Middelgrote (publiekstrekkende) kantoren kunnen ook aan de stadsboulevard en de stamlijnen van het
openbaar vervoer en kleine, nauwelijks publiekstrekkende kantoren worden vermengd in de binnenstad en in
andere wijken.

Vanuit het oogpunt van optimale bereikbaarheid met het openbaar vervoer opteert een alternatief concept om de
bijkomende kantoren die Gent behoeft uitsluitend in te planten op wandelafstand van de twee stations.

figuur 18 hypothese en alternatief concept kantoren

De hypothese van een hiërarchische spreiding betekent:
• een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, maar op verschillende niveaus (regionaal en stedelijk);
• een kleinere claim vanwege kantoren op de stationsomgevingen die daardoor meer gemengd kunnen

ontwikkelen;
• een meer verspreid economische impuls/draagvlak uitgaande van kantoren in de stad, ook in een aantal

zwakkere wijken. Omgekeerd vinden kantoren ook een verscheidenheid aan vestigingsmilieus (en -prijzen);
• kleinschalige kantoren in de binnenstad en in nagenoeg homogene woonwijken dragen bij aan de verscheiden-

heid en levendigheid ervan. Gent als kennisstad moet ook voelbaar zijn in de binnenstad (cf. visie);
• een onderscheid tussen de vier hoofdsteenwegen (Kortrijksesteenweg, Morekstraat/Evergemsesteenweg,

Antwerpse- en Brusselsesteenweg) en de zes woonsteenwegen met een kleinere draagkracht (Brugse-,
Meulesteedse-, Dendermondse-, Hundelgemse-, Zwijnaardse- en Oudenaardsesteenweg).

Concrete gevolgen van deze hypothese zijn:
• de noodzaak een richtinggevende categorisering van kantoren op te stellen en te vertalen in verordenende

instrumenten die één, zonder overreglementering een kader geven voor het beoordelen van projecten en die
twee, toelaten positieve suggesties voor zoekzones te formuleren;

• belangrijke publiekstrekkende kantoorcomplexen (Financiënhuis, Vlaams Administratief Centrum…) zeker in 
één van de stationsomgevingen vestigen;
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• een wellicht noodzakelijke fasering voor de middelgrote publiekstrekkende kantoorprojecten – die zich 
eventueel ook in de stationsomgevingen kunnen vestigen – is waarschijnlijk noodzakelijk om ervoor te zorgen
dat ze niet allemaal eerst gerealiseerd worden op autolocaties aan stadsboulevard en stamlijnen, waardoor de
stationsomgevingen daardoor onvoldoende ontwikkeld en half afgewerkt zouden blijven;

• middelgrote en zeker publiekstrekkende kantoorontwikkelingen aan de stadsboulevard bij voorkeur in de 
omgeving van de knooppunten met de stamlijnen te situeren;

• aan de fly-over (UCO) is ook een groter kantoorproject (binnen de vork van de categorisering) mogelijk;
• in Flanders Expo is (conform de hoofdlijnen van het masterplan ontwikkeld door VHP) een uitgebreid pakket 

kantoren mogelijk, op voorwaarde dat een stamlijn van openbaar vervoer deze hoogwaardig verbindt met het 
station Gent-Sint-Pieters. In beginsel kunnen dit zuiver autogerichte kantoren zijn, maar een mogelijke evolutie
naar andere modi is dan gegarandeerd. De invulling van deze zuidelijke site met kantoorachtigen die zeer zinvol
zijn op deze site en de aanwezigheid van een stamlijn van openbaar vervoer maakt een afnemende gradiënt 
van autogerichtheid van E40 naar Sint-Pietersstation mogelijk;

• in Alsberghe Van Oost (niet op een stamlijn, maar op loopafstand van de stadsboulevard) is een pakket aan 
kleinschalige kantoren (genre hoogwaardige vrije beroepspraktijken en aanverwante adviesbedrijven) mogelijk
(binnen de vork van de categorisering).

Het alternatieve concept van een sterke concentratie in de twee stationsomgevingen betekent:
• zeer hoge afhankelijkheid van het welslagen en vorderen van de twee stationsprojecten om grote diensten en

kantoren te kunnen onderbrengen in Gent;
• een gegarandeerd betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
• een belangrijke ruimteclaim op beide stationsomgevingen met beduidend minder mogelijkheden voor wonen of

voor andere wenselijke functies (cultuur, scholen…) en daardoor ook eenzijdigere (overdag drukke en ’s avonds
verlaten) stationsomgevingen;

• het gevaar dat bij een laattijdig effectieve realisatie van kantoorprojecten in de stationsomgevingen de jaarlijkse
nood aan bijkomende m2 kantoren toch buiten de stad Gent wordt opgevangen;

• andere functies (scholen, cultuur…?) moeten gezocht worden voor een aantal leegstaande gebouwen aan
steenwegen en stadsboulevard;

• een bundeling van de investeringsmogelijkheden en een grotere kans op snelle opwaardering van de beide
stationsomgevingen.

Concrete gevolgen van deze keuze zouden zijn:
• de nood aan zeer dense (en hoge) kantoorprojecten om een zeer belangrijk deel van de bijkomende kantoren

te kunnen opvangen, waar dergelijke kantoorbouwvolumes (cf. Brussel-noord) niet altijd in te passen zijn in het
stedelijk landschap of het functioneren van beide stationsomgevingen, en hetgeen kan leiden tot ernstige
speculatie, het uit de markt prijzen van overheidsinitiatieven en blokkeringen in investeringen;

• een stringent verbodsbeleid voor kantoorprojecten buiten de stationsomgevingen is noodzakelijk en
waarschijnlijk niet eenvoudig te handhaven (maakt deel uit van het woongebied op het gewestplan);

• voor kleinere kantoren kunnen de stationsomgevingen een minder geschikte of een te dure plek zijn.

We kiezen voor een hiërarchische spreiding van de kantoorprojecten omwille van de betere functiemenging en de
kleinere afhankelijkheid van het welslagen en vorderen van de twee stationsprojecten.

6.9 Bijkomende (middel)grote kleinhandel hiërarchisch spreiden

(of ontwikkeling van kleinhandelslinten langs de gehele

steenwegen tot buiten de stad?)

Voorafgaande keuze die voorligt is of Gent grootschalige kleinhandel met een bovenstedelijke, regionale of landelijke
functie moet opvangen of niet.
Omtrent de uitbouw van een grootschalig winkelcentrum cf. Wijnegem, Oberhausen, Verenigde Staten bestaat
consensus om dit niet te voorzien, omwille van de nefaste concurrentiële gevolgen voor de kleinhandel in Gent-Centrum
(binnenstad en kernstad) en in het bijzonder in de perifere (secundaire) winkelassen (zie Bestuursakkoord 2001).
Anders is het gesteld met grotere, ruimtebehoevende kleinhandelszaken met een regionale functie genre WEBA,
IKEA, Decathlon, Makro. Dergelijke functies passen wel in het profiel van een hedendaagse, dynamische stad en
kunnen vanuit Gent een ruim achterland bereiken (cf. visie).
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Als gekozen wordt om grootschalige kleinhandelszaken in Gent op te vangen, dan kan dit volgens meerdere
modellen gebeuren. In elk van deze modellen is het gewenst en wordt er van uitgegaan dat de handelszaken
compact worden uitgebouwd (met parking erop of eronder, meerlagig of met andere functies erboven).

Onder het niveau van deze kleinhandelszaken met regionale en grootstedelijke uitstraling zijn er ten eerste de grote
kleinhandelszaken die zich op het stedelijk niveau richten (genre Carrefour en Brico). Hiervan zullen of kunnen er
enkele in Gent voorkomen. Ten tweede zijn er de middelgrote kleinhandelszaken die zich veeleer op stadsdelen
richten (genre Carrefour, Delhaize, Vanden Borre, Heytens… en als ondergrens Aldi, Colruyt… die zich meer op
buurtniveau richten) en waarvan er meerdere verspreid in Gent (zullen) voorkomen.

De hypothese is dat dergelijke (middel)grote kleinhandelszaken best naargelang hun aard en omvang hiërarchisch
gespreid worden in het weefsel. Zo zou de kleinhandel op stedelijk niveau langs de stadsboulevard komen, onder
meer in het te herstructureren noordelijke scharnier aan Vliegtuiglaan/Afrikalaan en op bepaalde concentratiepunten
langs de steenwegen, vooral de vier hoofdstamlijnen. De kleinhandel op regionaal niveau zou op de knooppunten
van deze hoofdstamlijnen en R4 komen.

Een alternatief concept is grosso modo de huidige trend waarbij de (middel)grote kleinhandelszaken zich langsheen
de gehele lengte van de steenwegen tot buiten de stad ontwikkelen.

figuur 19 hypothese en alternatief concept kleinhandel

De hypothese van hiërarchische spreiding in concentraties van kleinhandel betekent:
• mogelijke koppeling aan centrale openbare ruimten langs steenwegen als structurerende factor voor de

nederzettingsstructuur met verschillende kernen;
• een versterkende factor voor het (verbindend) functioneren van de stadsboulevard en een input van nieuwe

functies in de kernstad;
• meer en makkelijker mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van pleinen (parkings);
• mogelijke structurering door halteplaatsen voor openbaar vervoer op deze concentraties van winkels;
• bijkomende betekenis van deze handelsconcentraties voor de vervoerswaarde van de stamlijnen;
• grotere druk op (middel)grote kleinhandel om tot verdichting (meerlagige bebouwing), zuinig ruimtegebruik en

herstructurering van aantal bestaande sites met lage dichtheid (bv Carrefour-sites op Antwerpse- en Kortrijkse-
steenweg) over te gaan door beperkte selectie van locaties;

• versterking van kleinhandel op deze plaatsen door haar concentratie;
• enkelvoudige verplaatsing voor inkopen;
• geconcentreerde verkeersdrukte op specifieke punten (waarschijnlijk aangepaste weginrichting noodzakelijk);
• door de differentiëring langsheen de steenwegen: een sterkere profilering van de eigenheid van verschillende

plekken (cf. visie);
• grootschalige kleinhandel, best gespreid over de stad, zowel in functie van woonomgevingen in het zuiden als

voor potentiële verdichtingen in het noorden;
• voor de regionale kleinhandel: inplantingsplekken goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer (stamlijnen)

voor funshoppers (potentie) als per wagen vanuit stad en de regio (R4) en bovendien gelegen op goede
zichtlocaties op de knopen van R4 en de steenwegen.
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Concrete gevolgen van deze hypothese zijn:
• de noodzaak een richtinggevende categorisering van kleinhandelszaken op te stellen en te vertalen in

verordenende instrumenten die zonder overreglementering een kader geven voor het beoordelen van projecten
en die toelaten positieve suggesties voor zoekzones te formuleren;

• concrete concentratieplekken langs steenwegen te selecteren;
• concentratie aan Blaisantvest aan te takken aan stadsboulevard;
• voor kleinhandel langs de stadsboulevard aan Afrikalaan-Vliegtuiglaan een inplanting op deze in de toekomst

(na aanleg Sifferverbinding en verbeterde aantakking aan R4, omvorming stadsboulevard en opwaardering
stedelijk openbaar vervoer naar Dampoort) goed bereikbare plek van de stad;

• concentratie Dendermondsesteenweg nabij Dampoort te stimuleren richting R40/Kasteellaan waardoor
mogelijke nieuwe impuls voor Dampoortstraat en omgeving;

• middelgrote kleinhandelsontwikkelingen aan de stadsboulevard bij voorkeur te situeren in de omgeving van de
knooppunten met de stamlijnen (bv ook ACEC-site);

• geen (nieuwe) kleinhandelsconcentratie aan Drongensesteenweg (geen stamlijn), ook niet in Alsberghe Van
Oost;

• kleinhandel op stedelijk niveau een mogelijke mede-trekker voor de opwaardering van omgeving
Dampoort/Afrikalaan en van (te selecteren) achteruitgegane delen van steenwegen;

• complementair gebruik van R4 (drukke koopmomenten veelal buiten piekmomenten van haven- en
industrieactiviteiten);

• kortetermijnontwikkelingsmogelijkheden garanderen voor regionale kleinhandel aan Antwerpsesteenweg en
Kortrijksesteenweg (aan E40); op middellange termijn mogelijkheden voor uitbouw regionale kleinhandel aan
de spoorwerkplaatsen langs Brusselsesteenweg/E17 garanderen; op middellange of lange termijn
mogelijkheden te voorzien in een reorganisatie van de knopen aan Evergemsesteenweg (huidige Brico) en
Kortrijksesteenweg (aan E40) en deze (gedurende enige jaren) reserveren. In globaliteit zijn de mogelijkheden
op deze vier knooppunten met uitzondering van de knoop aan de Antwerpsesteenweg beperkt (anderzijds de
vragen op dat niveau ook);

• het vrijwaren van open ruimten langs steenwegen buiten de geselecteerde knopen van verdere handels-
ontwikkelingen (bv Kortrijksesteenweg en Oudenaardsesteenweg aan kastelensite Zwijnaarde, Drongense-
steenweg tussen Alsberghe Van Oost en Ringvaart en ipso facto verderop in het buitengebied…).

Het alternatieve concept van kleinhandelslinten langs de gehele steenwegen, ook voor (middel)grote
kleinhandelszaken, betekent:
• enkelvoudig gebruik van parkeerplaatsen langs de weg per winkel afzonderlijk;
• minder kansen tot zorgvuldig en multifunctioneel gebruik;
• geen of beperkte koppeling met halteplaatsen openbaar vervoer mogelijk en bijgevolg minder vervoerswaarde

voor de stamlijnen;
• mogelijke verzwakking handelsapparaat door haar sterke spreiding;
• spreiding van dit type handel over het hele grondgebied;
• verspreide verkeersdrukte over gehele as van op- en afrijdend (auto)verkeer.

Concrete gevolgen van deze keuze zouden zijn:
• verdere ontwikkeling langs Antwerpsesteenweg naar Lochristi;
• verdere ontwikkeling langs Kortrijksesteenweg naar Sint-Martens-Latem en druk op open ruimten aldaar;
• verdere ontwikkeling langs Oudenaardsesteenweg richting De Pinte en druk op open ruimten aldaar;
• verdere ontwikkeling, ook met grootschaliger handelszaken, langs andere steenwegen, bv

Hundelgemsesteenweg, Zwijnaardsesteenweg;
• mogelijke inplanting van regionale handel als IKEA, Decathlon… aan Dampoort, op oude tramstelplaats in

Gentbrugge, Alsberghe Van Oost, en op andere wegen die de bijhorende verkeerscapaciteit niet hebben;
• waarschijnlijke overbelasting van deze steenwegen door het verkeer naar de regionale kleinhandel.

We kiezen voor de hiërarchische spreiding van kleinhandelszaken die afgestemd is op de verkeerscapaciteit en
categorie van de betreffende wegen.
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6.10 Nastreven invulling van de vraag naar bijkomende bedrijven-

terreinen in functie van de gewenste structuur, namelijk aan de

knooppunten van de hoofdstamlijnen met R4 (of daarnaast ook

op louter autogerichte locaties verwijderd van de stamlijnen?)

De vraag naar bijkomende bedrijventerreinen voor het hele grootstedelijk gebied komt neer op maximum 250 ha die
als reserve voor na 2007 moeten worden aangeduid en afgebakend (buiten de haven, bovenop de terreinen die al
in het gewestplan voorzien zijn en zonder de eventueel te schrappen bedrijventerreinen, gegevens uit het
afbakeningsproces voor de planningsperiode van 1.10.1999 tot 2007). De marges voor deze louter juridisch-
planologische oefening zijn krap en de zoektocht is moeizaam. De discussie spitst zich toe op de plaatsen waar het
leeuwenaandeel van deze bijkomende regionale bedrijvigheid zou kunnen worden gesitueerd: aan Drongen (E40),
aan Durmakker (Evergem), op de grens met Lochristi (R4/Antwerpsesteenweg). Over een aantal andere plaatsen
waar kleinere bijkomende bedrijventerreinen kunnen worden voorzien bestaat minder discussie.

De eerste voorafgaande keuze die voorligt is of hoe dan ook aan de maximale taakstelling dient voldaan, ook
wanneer dit onevenwichten in de totale ruimtelijke ontwikkeling met zich mee zou brengen. Een andere aanpak is
dat geopteerd wordt voor de ontwikkeling van een degelijke en samenhangende ruimtelijke structuur en dat in
functie hiervan zo ver als mogelijk bijkomende bedrijventerreinen worden voorzien (zonder daarom het
vooropgezette maximum te halen).
Voor deze laatste aanpak pleiten verschillende argumenten.
• Het is de essentie van structuurplanning dat een ontwikkeling in functie van een visie en een samenhangende

gewenste ruimtelijke structuur wordt nagestreefd en dat het antwoord op sectorale vragen daaraan wordt
aangepast. Ruimte is schaars!

• Gent streeft een sterke verdichting van de bestaande en van de reeds bestemde bedrijventerreinen na. De huidige
bedrijventerreinen en het nog bestaande juridisch-planologische aanbod aan nieuw te ontwikkelen bedrijven-
terreinen, bieden immers nog heel wat mogelijkheden voor bijkomende bedrijvigheid die evenwel niet in de
berekende taakstelling worden meegenomen. De Gentse bekommernis bestaat er in eerste instantie in om een
pakket onmiddellijk uitgeefbare gronden ter beschikking te hebben om de jaarlijkse vraag naar bedrijfsgronden te
kunnen beantwoorden en een locatiebeleid te kunnen voeren, eerder dan het verder juridisch vastleggen van
bedrijventerreinen. Ook naar de bevolking is het moeilijk verdedigbaar dat grote stukken nieuwe bedrijventerreinen
ten koste van landschappelijke of natuurwaarden zouden worden aangeduid, wanneer er nog meerdere onbenutte
terreinen (zij het vervuild, nog niet door wegenis ontsloten...) in het Gentse aanwezig zijn (cijfers van huidig
ruimtegebruik, zie informatief gedeelte). Dit zou niet getuigen van een zuinig en efficiënt ruimtegebruik.

• De berekende taakstelling die voortvloeit uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen steunt op een macro-
economisch-ruimtelijke benadering voor het geheel van de economische activiteiten. Ze heeft dus zowel
betrekking op eerder werknemers- en ruimte-extensieve vormen van productie- en distributiebedrijvigheid (met
lage werknemersdichtheden en ruimte-benutting) als op meer ruimte-intensieve kantoren, diensten en
kantoorachtigen voor high-techbedrijven (wat betreft werknemersaantallen en ruimte-benutting). Louter werken
met de gemiddelde cijfers geeft een vertekening. Gent kiest (zie visie) uitdrukkelijk voor een ontwikkeling als
kennis- en cultuurstad, waarin dense vormen van bedrijvigheid een belangrijke rol tot een leeuwenaandeel
opnemen. In de zeer voorzichtige onderstelling dat de dense vormen van kantoren en kantoorachtigen één
derde van de bijkomende ontwikkeling voor hun rekening nemen en de werknemersdichtheid/ruimtebenutting
er drie maal hoger ligt dan in productiebedrijven, geven 150 ha bijkomende bedrijfsgronden reeds eenzelfde
economisch effect als de 250 ha van de gemiddelde taakstelling.

• Gent kiest (zie visie) ook voor maximale verweving van verweefbare economische activiteiten in het stads-
weefsel, waarop een redenering ‘in klassieke bedrijventerreinen’ minder voor de hand ligt.

Geopteerd wordt voor een aangepaste benadering, waarbij het behalen van de (hoge) taakstelling van 250 ha
ondergeschikt wordt aan het vooropstellen en nastreven van de gewenste ruimtelijke structuur. Eveneens wordt het
effectief behalen van 250 ha onderschikt aan het creëren van een onmiddellijk uitgeefbaar aanbod, zeg maar een
soort ijzeren voorraad waarmee een uitgifte- en locatiebeleid kan gevoerd worden. Deze taakstelling is dus geen
dogma op zich dat het opofferen van uitgestrekte open ruimte noodzakelijk maakt. De bijkomende bedrijventerreinen
moeten op hun kwaliteit en functioneren, hun inpassing in hun omgeving en in de globale gewenste ruimtelijke
structuur worden geselecteerd, veeleer dan het cijfer van 250 ha kunstmatig zo dicht mogelijk trachten te
benaderen. Binnen de gewenste ruimtelijke structuur is een zo hoog mogelijk aanbod aan bedrijfslocaties (gespreid,
gedifferentieerd en gefaseerd op termijn in te vullen) uiteraard gewenst.
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Een tweede voorafgaande keuze die voorligt is of deze ontwikkeling van bijkomende bedrijvigheid in functie van de
gewenste ruimtelijke structuur alleen in en rond de stad kan gebeuren, of ook in delen van de kanaalzone die op
termijn niet of nauwelijks van belang zijn voor de haven zelf. Hierbij komt in eerste instantie het reserveterrein aan
Moervaart-noord in het vizier.
Dit terrein als een regionaal bedrijventerrein ontwikkelen (met slechts een gedeeltelijke band met de haven)
betekent geen bijdrage tot het realiseren van de taakstelling voor het grootstedelijk gebied (reeds aangerekend),
maar wel een mogelijk impuls-element van een stedelijk aanbodbeleid van bedrijfslocaties. Andere elementen die
mee de ontwikkeling van dit terrein als regionaal terrein ondersteunen zijn:
• een strikte toepassing van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wat betreft de zeehaven (tot 650 ha van de

bedrijvenzones die volgens het gewestplan in de kanaalzone gesitueerd zijn, kunnen als regionaal
bedrijventerrein worden aangeduid; deze zijn ook in het RSV niet in de ruimtebalans voor de 10.000 ha in
rekening genomen);

• de inschattingen van de toekomstige havenontwikkeling (cf. ROM-deelstudie economische positionering van de
kanaalzone Gent-Terneuzen) waaruit naar voor komt dat bij een expansieve havengroei, gekoppeld aan een
ruimtelijk verdichtingsbeleid, thans reeds voldoende bedrijventerreinen aanwezig zijn om één, de havenuitbouw
tot 2030 op te vangen, twee, een reserve voor nadien te voorzien en drie, ca. 330 ha van het havengebied te
benutten voor eventuele herbestemmingen naar niet-havenfuncties (in functie van de leefbaarheid van
woonkernen, de natuurlijke structuur, regionale bedrijventerreinen, enzovoort al naargelang de noodzaak). Het
herbestemmen van de Moervaartterreinen geeft dus zeker geen probleem voor de havenuitbouw;

• bij een gedeeltelijke ontwikkeling van het reserveterrein Moervaart-noord kunnen de natuurwaarden in de
Moervaartvallei gerespecteerd worden en kan een landschappelijk interessante overgang met coulissen, graas-
en weilanden en een beperkt aantal serres op drogere gronden naar Sint-Kruis-Winkel worden gerealiseerd.

Er wordt gekozen om de Moervaartterreinen (waaronder het reserveterrein Moervaart-noord) als regionale
bedrijventerreinen te beschouwen/ontwikkelen (binnen het zeehavengebied in functie van verder beheer door het
Havenbedrijf). Zo kunnen ze een bijdrage leveren voor de opvang van regionale bedrijvigheid voor het grootstedelijk
gebied.

Voortbouwend op de twee voorafgaande keuzen, liggen er twee modellen voor volgens dewelke het voorzien van
bijkomende bedrijventerreinen rond de stad kan gebeuren.

De hypothese is dat bijkomende bedrijventerreinen passend binnen de gewenste ruimtelijke structuur 
- vanuit de optie van een globaal zuinig ruimtegebruik en een goed mobiliteitsbeleid - best worden voorzien op de
knooppunten van R4 en de hoofdstamlijnen van openbaar vervoer (gecombineerde goede bereikbaarheid vanaf een
hoofdweg enerzijds en voor werknemers en bezoekers vanuit de stad anderzijds), met name in Durmakker-oost
(beperkt, aan Evergemsesteenweg - suggestie naar het afbakeningsproces), rond Antwerpsesteenweg (Lochristi)
en in het voormalige vormingsstation van Melle (Brusselsesteenweg - reserve voor op zeer lange termijn) en op
Flanders Expo (Kortrijksesteenweg).

Een alternatief concept is dat naast deze plekken ook meer of louter autogerichte sites in aanmerking worden
genomen, met name ook Durmakker-west, Antwerpsesteenweg-zuid (buiten loopafstand van stamlijn) en een nieuw
terrein (buiten de stad) aan E40/Drongen.

figuur 20 hypothese en alternatief concept bedrijventerreinen
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De hypothese van bijkomende bedrijventerreinen binnen de gewenste ruimtelijke structuur aan de knoop-
punten van hoofdstamlijnen en R4 betekent:
• de mogelijkheid om op ruimtelijk verantwoorde wijze de aan-de-kennisstad-aangepaste taakstelling vanuit het

ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (ca. 165 ha195) in zeer behoorlijke mate te halen (in deze terreinen is ca. 120
à 130 ha bijkomend bestembaar);

• mogelijkheden voor een ontwikkeling die minder ingrijpt op de natuurlijke of de agrarische structuur;
• meer druk om het huidige ruimtegebuik op te voeren op bestaande bedrijventerreinen en initiatieven te nemen

om nog bestaand juridisch-planologisch aanbod aan nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen en/of te
deblokkeren;

• bij niet of gedeeltelijke ontwikkeling van Durmakker (alleen een beperkt oostelijk deel nabij de stamlijn en de
kern van Evergem) kunnen de aanwezige natuur- en archeologische waarden behouden en versterkt worden
en de woninggroepen behouden en kan/dient de Kalevallei als element van de natuurlijke structuur over haar
volledige lengte versterkt te worden (en gevrijwaard van bebouwing);

• bij niet-ontwikkeling van Drongen/E40 (kouter- en bulkengebied ten noorden van de snelweg) blijft de
landschappelijke waarde van dit gebied en zijn rol als gebied voor kleinschalige gemengde landbouw behouden
en dienen de openruimtecorridors tussen de aanwezige woninggroepen maximaal behouden en hersteld.
Drongen kan volwaardig als kern in het buitengebied ontwikkelen (en hoeft als kern geen aanbodbeleid inzake
wonen op te nemen, hetgeen wel het geval zou zijn moest de kern - ten behoeve van de uitbouw van een
regionaal terrein - in het stedelijk gebied worden opgenomen). Elke gedeeltelijke ontwikkeling van dit gebied tast
de landschappelijke kwaliteit van het kouter- en bulkengebied aan;

• bij gedeeltelijke ontwikkeling van Antwerpsesteenweg worden de potenties van de stamlijn naar Lochristi benut,
maar blijft dit gebied (in omgeving van Westlede) zijn rol als sierteelt- en tuinbouwgebied behouden.

Het alternatieve concept van bijkomende bedrijventerreinen niet alleen aan deze knooppunten maar ook op
meer of louter autogerichte locaties betekent:
• meer mogelijkheden, maar minder ruimtelijk verantwoord, om de taakstelling vanuit het ruimtelijk structuurplan

Vlaanderen te halen of te benaderen (op de voornoemde terreinen ca. 280 tot 310 ha);
• in elk geval een ontwikkeling die ingrijpt op de natuurlijke, de agrarische of de landschappelijke structuur;
• bij maximale ontwikkeling van Durmakker worden de aanwezige natuurwaarden langsheen de (verlegde) Kale

ofwel aangetast ofwel geïntegreerd in de uitbouw van het bedrijventerrein (het natuurlijke lint van de Kale als
ecologische infrastructuur en landschappelijke drager in het bedrijventerrein), worden de archeologische
waarden in het gebied vernietigd en dienen de bestaande woninggroepen van Rabot, Westbeke en Overdam
(ca. 150 woningen) te worden verwijderd;

• bij ontwikkeling van Drongen/E40 (maximaal of gedeeltelijk) tot verruimd regionaal bedrijventerrein wordt de
landschappelijke waarde van het kouter- en bulkengebied dat ten zuiden van Drongen nog een verbinding geeft
tussen Kale en Leie vernietigd en verhoogt de druk tot ontwikkelingen langsheen N 466 en naar de Leievallei toe;

• bij een ruime ontwikkeling aan Antwerpsesteenweg worden de aanwezige natuurwaarden langsheen Westlede
en Zuidlede ofwel aangetast ofwel geïntegreerd in de uitbouw van de bedrijventerreinen.

We kiezen voor de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen in de onmiddellijke omgeving van de R4 en de
steenwegen. Deze ontwikkeling is immers in harmonie met voorgaande en volgende keuzes omdat ze minder
ingrijpend is op de natuurlijke, agrarische en landschappelijke structuur, beter aansluit met de keuze van
vierledigheid en inspeelt op de bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Ook een zorgvuldiger omspringen met de
schaarse ruimte kan hierdoor beter worden nagestreefd en bewaakt.

6.11 De randstad uitbouwen met afwisselend hoge en lage

dichtheden (of met een uniforme dichtheid?)

Buiten de verdichtingsassen rond de steenwegen ligt voor grote delen van de randstad (tussen de kernstad en R4)
de keuze open om dit woongebied te ontwikkelen aan een uniforme lage maar stedelijke dichtheid (25
wooneenheden per hectare) of om een afwisseling van dichtheden in te bouwen.

Omwille van de grotere woonkwaliteit in een levendig, gevarieerd gebied is de hypothese dat best een ontwikkeling
met gevarieerde dichtheden wordt nagestreefd, met een dichthedenvork van 20 tot 30 wooneenheden per ha. Voor
bepaalde gebieden kan deze vork nog worden verruimd. Zo kan bv in bepaalde gevoelige randgebieden wat betreft
natuur of landschap een veel lagere dichtheid worden nagestreefd, tot op het absoluut minimum waar bebouwing
ongewenst maar onvermijdelijk is door het gewestplan. Op andere plaatsen, bv rond pleinen of parken kan een
behoorlijk hogere dichtheid beoogd worden (bv 30 wooneenheden per ha en meer).
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figuur 21 hypothese en alternatief concept dichtheden randstad

Een alternatief concept is dat de randstad buiten de verdichtingsassen van de steenwegen aan een uniforme
dichtheid van 25 wooneenheden per ha wordt uitgebouwd.

De hypothese van een ontwikkeling met variatie in dichtheid betekent:
• een grote verscheidenheid aan woonomgevingen binnen deze ruime randstad is mogelijk. Deze buurten en

plekken verkrijgen een grotere eigenheid, leesbaarheid en herkenbaarheid (cf. visie).Verschillende woningtypes
en verschillende bevolkingsgroepen zijn makkelijker op te vangen;

• bouwen aan een hogere dichtheid (met stedelijke villa’s, met gesloten rijen van burgerhuizen, met gestapelde
woningen…) aan haltes van openbaar vervoer, pleinwanden, parkranden of rond sommige randstedelijke
natuurgebieden en vooral in de omgeving van de hoofdstamlijnen van openbaar vervoer en binnen de 1km-zone
rond beide stations;

• zeer lage dichtheden op plaatsen waar bebouwing ongewenst is uit hoofde van het landschap, maar
onvermijdelijk is door het gewestplan;

• architecturaal goede overgangen tussen bestaande en nieuwe zones met verschillende dichtheden en
bouwhoogten zijn een belangrijk aandachtspunt.

Concrete gevolgen van deze hypothese zijn:
• een duidelijke trendbreuk met de ontwikkelingen in het gebied van de laatste decennia;
• de verschillen in dichtheid verhelderen mee de structuur van de randstad;
• meer mensen wonen dichtbij het openbaar vervoer, de aanwezige pleinen en groene ruimten;
• een aantal herbestemmingen (met mogelijke planschadeclaims) ten behoeve van (randen van) natuurgebieden,

gave landschappen of van kleine landschapselementen kunnen vermeden worden;
• een gedetailleerd verordenend instrument dat voor de verschillende deelgebieden de gewenste minimale en maximale

dichtheden oplegt is nodig; de overgangszones vragen goede architecturale en stedenbouwkundige ontwerpen(pers);
• een grotere realisatiemogelijkheid met lagere dichtheid in kleinere gebieden en hogere dichtheid in grotere gebieden.

Het alternatieve concept van ontwikkeling met een uniforme, lagere dichtheid betekent:
• een randstad die nauw aanleunt bij de huidige ontwikkelingen en bij het verwachtingspatroon van velen onder

de bevolking;
• een grote uniformiteit in het landschap en het beeld van de randstad; veel dezelfde bouwwijzen en geringere

eigenheid en herkenbaarheid van plekken;
• ook aan de randen van een aantal gevoelige gebieden voor natuur of landschap zal duidelijk voelbare

bebouwing aanwezig zijn (druk versus kans op afgewerkte rand).

Concrete gevolgen van deze keuze zouden zijn:
• minder mogelijkheden om (grotere) publieke, groene ruimten te behouden of te voorzien in de nieuwe woonwijken;
• minder mensen wonen dichtbij het openbaar vervoer, de aanwezige pleinen en groene ruimten;
• een globaal verordenend instrument dat voor het hele gebied een minimale dichtheid oplegt volstaat

(eenvoudiger in opmaak en toepassing);
• problemen bij de realisatie van de dichtheid van 25 won/ha in kleinere gebieden (die ca. 60% van het aanbod

in de randstad uitmaken) omwille van de vorm van het terrein, omwille van de randen van open bebouwing, enz.
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We kiezen - omwille van de grotere woonkwaliteit in een levendig, gevarieerd gebied - voor een ontwikkeling met
gevarieerde dichtheden met een dichthedenvork van 20 tot 30 wooneenheden per ha.

6.12 Herlokalisatie van woninggroepen uit het havengebied in de

naastgelegen dorpen en in het stedelijk gebied

(of alleen in het stedelijk gebied?)

De ontwikkeling van de haven, zoals uitgewerkt in het ROM-project, voorziet de verwijdering van een aantal
geïsoleerde woninggroepen voor een bedrijfslogische en ruimte-zuinige uitbouw van bedrijventerreinen (die reeds
sinds lang deze bestemming hebben). In het noordelijke deel van Gent - buiten het waarschijnlijke stedelijke gebied -
betreft het woninggroepen aan Terdonk/Knippegroen, Keurestraat en Langerbruggestraat op rechteroever en aan
Kuhlmannlaan en Langerbruggekaai op linkeroever met in totaal ca. 70 bewoonde woningen. Als beleidslijn staat
voorop de geïnteresseerde bewoners elders alternatieve woningen aan te bieden, voor hen betaalbaar en van een
behoorlijke kwaliteit. Verwacht wordt dat ongeveer de helft van deze bewoners interesse zal tonen voor deze sociale
huur- en koopwoningen.

De hypothese is dat dit beperkte aantal woningen – vanuit de voordelen voor het sociaal weefsel van de dorpen en
uit sociaal-psychologische overwegingen ten aanzien van de getroffen bewoners – best in hoofdzaak in de
naastgelegen dorpen (met name Sint-Kruis-Winkel, Desteldonk, Oostakker, Doornzele en Rieme) en aanvullend in
het stedelijk gebied wordt voorzien. De verhouding tussen beide wordt onder meer op basis van overleg met de
betrokkenen vastgelegd.

figuur 22 hypothese en alternatief concept woninggroepen uit het havengebied

Een alternatief concept is de vervangende woningen volledig in het stedelijk gebied te voorzien.

De hypothese van een gecombineerde herlocatie in dorpen en aanvullend in het stedelijk gebied betekent:
• een soepele maar correcte toepassing van het RSV-principe van aangroei van lokale behoefte in het

buitengebied (zie verder), mits de betrokken dorpen als woonkern worden geselecteerd;
• per kern bekeken een zeer lichte afwijking (voor Sint-Kruis-Winkel hoogstens een 20-tal woningen, voor de andere

kernen een 5-tal en voor Oostakker eveneens hoogstens een 20-tal, maar die kern ligt meer dan waarschijnlijk in
stedelijk gebied) van het RSV-principe dat in buitengebied alleen woonprojecten voor de lokale behoefte kunnen
worden gerealiseerd. Wanneer de te verwijderen woninggroep mee in de invloedssfeer van de kern wordt beschouwd
(hetgeen in realiteit voor elk van deze woninggroepen het geval is) wordt er echter niet van dat principe afgeweken;

• getroffen bewoners hebben de keuzevrijheid om zich te vestigen in een soortgelijke (nabije en herinneringen
oproepende) woonomgeving of in een volledig nieuwe;

• naar de leefgemeenschappen in de betrokken dorpen is de realisatie van deze (al bij al kleinschalige) nieuwe
woninggroepen wel een positief en ondersteunend signaal dat de overheid in hun toekomst als woondorp
gelooft en wil investeren (zonder het echt te laten groeien);

• de herlokalisatieprojectjes vormen ook een (zeer lichte) stimulans voor het draagvlak van voorzieningen en
winkels in die dorpen.
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Een ander alternatief concept van alleen herlokatieprojecten in het stedelijk gebied (met name in Oostakker, de
kernstad of Evergem) betekent:
• een zeer strikte toepassing van het RSV-principe dat in buitengebied alleen woonprojecten voor de lokale

behoefte kunnen worden gerealiseerd (in de onderstelling dat dit alleen betrekking heeft op die kern zelf en niet
op woninggroepen in de nabijheid ervan);

• bewoners die zulks wensen hebben niet de mogelijkheid zich nabij en in een min of meer gelijkaardige omgeving
als hun vroegere woonsituatie te vestigen, in plaats daarvan komen ze in een stedelijke omgeving terecht;

• mensen enkel tamelijk dicht bij de woning die ze hebben moeten verlaten huisvesting bieden kan psychologisch
moeilijk liggen;

• er wordt geen stimulans naar het draagvlak van de kanaaldorpen gegeven.

We kiezen voor herlokalisatie in de kanaaldorpen èn het stedelijk gebied omwille van de keuzevrijheid die men aan
de bewoners dient te geven.

6.13 Grote R40 als stadsboulevard

(of een kleine R40 als stadsboulevard?)

De uitwerking van de binnenstedelijke ring en daarmee aansluitend het concept van de stadsboulevard waarlangs
stedelijke projecten een plaats vinden, worden vanuit de verkeersstructuur en de ruimtelijke structuur vooropgesteld. De
stadsboulevard wordt daarbij gezien als een sterke dreef waarbinnen verdelend autoverkeer, maar vooral voetgangers,
fietsers en openbaar vervoer voldoende comfortabele ruimte en aantrekkelijke, veiliger oversteekpunten vinden.
Ten noorden van de binnenstad kunnen twee tracés voor deze stadsboulevard worden aangereikt. Zowel naar invulling
van stedelijke projecten die aan de stadsboulevard kunnen worden gekoppeld, naar ontsluiting en herstructurering van het
noordelijk deel van de gordel als naar mogelijke banden tussen kernstadsbuurten heeft dit belangrijke consequenties.

De hypothese is dat deze stadsboulevard – vooral omwille van de sterkere bindingskansen van de aanliggende
gordelwijken Brugse Poort en Rabot met de binnenstad – best in de grote variant, langs Gasmeterlaan/Nieuwe Vaart en
Rooigemlaan wordt uitgebouwd.

Een alternatief concept is de kleine variant dichter bij de binnenstad, langs Begijnhoflaan en Opgeëistenlaan.

figuur 23 hypothese en alternatief concept stadsboulevard

De hypothese van de grote binnenstedelijke ring betekent:
• een versterkte binding van de gordelwijken Brugse Poort en Rabot met de binnenstad (barrièrewerking van de

huidige stadsboulevard Blaisantvest-Begijnhoflaan vervalt grotendeels);
• bundeling van mogelijke barrières (aan Verbindingskanaal);
• noodzaak tot herbekijken ontsluiting en inplanting verschillende functies en projecten;
• overeenstemming met het Mobiliteitsplan Gent;
• een langere binnenstedelijke ring, en dus ook meer af te leggen kilometers.
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Concrete gevolgen van deze hypothese zijn:
• een noodzakelijke grondige reorganisatie van de kruispunten Neuseplein (voorrangs-aansluiting vanaf nieuwe

Handelsdokbrug op Verbindingskanaaloever(s), ondergeschikte aansluiting op Wiedauwkaai en sterke
afremming naar Blaisantvest) en vooral Palinghuizen (nieuwe brug voor gescheiden voorrangsdwarsing van het
kanaal, ondergeschikte aantakking van Brugse Vaart);

• de as Begijnhoflaan-Opgeëistenlaan wordt doorgeknipt voor het autoverkeer of minstens ingesnoerd om de
bestaande onduidelijke situatie te verhelpen;

• mogelijkheid tot ontwikkeling van twee stedelijke parken in gebied met weinig groen (Groene Vallei, Rabotpark)
die niet onmiddellijk gelegen zijn langsheen drukke verkeersader;

• op sommige plaatsen gescheiden verkeer per richting;
• geen grote ontwikkelingen in de Groene Vallei, want ze sluiten niet rechtstreeks aan op de stadsboulevard;
• voor autotoegang Gerechtsgebouw op termijn een verbinding/sleuf te realiseren naar de stadsboulevard met

heroriëntering toegang parking). Gelet op de verkeersdruk van het nieuwe Gerechtsgebouw en de
moeilijkheden om op korte termijn een autotoegang vanaf Gasmeterlaan te creëren, blijft
Blaisantvest/Opgeëistenlaan/Begijnhoflaan minstens op korte termijn best als een lokaal ontsluitende
belangrijkere weg – met effectieve beperkingen naar doorgaand verkeer – naast de stadsboulevard aanwezig;

• Blaisantwijk transformeren tot een gemend woon-winkelgebied, gericht op Rabotpark voor openbare ruimte, op
Gasmeterlaan voor ontsluiting.

Het alternatieve concept van een kleine binnenstedelijke ring betekent:
• een beperking van de reeds groots opgevatte boulevard;
• de nood aan zeer goede oversteekpunten over de stadsboulevard vanuit de gordelwijken naar de binnenstad;
• blijvende elementen op het vlak van isolement en segregatie van achtergestelde wijken Brugse Poort en Rabot;
• bevestiging van verschillende functies en projecten die binnen hun huidige concept reeds rechtstreeks

gekoppeld zijn aan de ring.

Concrete gevolgen van deze keuze zouden zijn:
• moeilijke bewegingen op kruispunt Nieuwe Wandeling-Einde Were;
• hoofdverbindingsweg R40-R4 en hoofdinvalsweg Brugse Vaart langs Rooigemlaan aangesloten;
• mogelijke kantoorontwikkeling Groene Vallei aan de stadsboulevard is sterker te verantwoorden, maar blijft wat

betreft volume moeilijk op te vangen;
• Blaisantwijk gericht op water met Gasmeterlaan als openbare ruimte.

We kiezen voor de grote R40 als stadsboulevard om een betere binding te kunnen maken tussen de binnenstad en
de gordelwijken Rabot en Brugse Poort en omdat dit aansluit op de doelstellingen van het Mobiliteitsplan Gent.

6.14 Groen in kernstad: een netwerk van Groene stapstenen 

en doorlopende groenassen langs het water

(of een doordringing van groenassen tot in de binnenstad?)

Vanuit de ambitie om een samenhangende natuurlijke en landschappelijke structuur op te stellen, worden verschillende
radiale natuurlijk-recreatieve groenassen tussen stadscentrum en ommeland vooropgesteld. Naarmate men dichter bij
het stadscentrum, de binnenstad komt, is het steeds moeilijker om verschillende duidelijk groene gebieden
daadwerkelijk aan elkaar te rijgen tot aaneengesloten assen door de vele dichtgebouwde stukken tot op de oevers. En
juist in dit gebied van het centrum en de gordel is de nood aan een nieuwe en sterke groenstructuur het grootst.

Het principe van de groenassen is niet overal realiseerbaar langs de waterlopen en andere assen in de kernstad, of toch
niet over de volledige lengte. De sterkte van deze groene ketens zit in de zwakste schakel. Daarom kunnen de waterlopen
en de beperkte mogelijkheden aan de oevers nooit volstaan om tegemoet te komen aan de behoefte aan meer groen in
het stadscentrum en de gordel. De hypothese is dus de volgende. Alle groenassen lopen van buiten de stadsrand door tot
tegen de stadsboulevard (R40), en enkel deze met een waterloop als drager lopen over de stadsboulevard door tot aan
de rand van de binnenstad. In heel de kernstad (binnenstad + 19de eeuwse gordel) wordt aanvullend aan de groenassen
een netwerk van groene stapstenen (buurt- en wijkparken, tuinen, groene daken en terrassen, waterkanten) uitgebouwd.
In de negentiende eeuwse gordel overlappen beide structuren. In de binnenstad zijn alleen het water en de groene
stapstenen aanwezig. Twee alternatieve concepten zijn landschappelijk aaneengesloten groenassen van open ruimten,
belangrijke groenelementen en cultuurhistorische elementen die over de stadsboulevard tot in de binnenstad doorlopen
enerzijds en alleen een netwerk van verspreide groene stapstenen binnen de stadsboulevard in de kernstad anderzijds.
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figuur 24 hypothese en alternatief concept groen in kernstad

De hypothese van de combinatie van waterlopen en groene stapstenen betekent:
• een extra bijdrage aan de verluchting binnenin de negentiende eeuwse gordel (cf. visie);
• meer mogelijkheden om ook in de negentiende eeuwse gordel op termijn de groennorm van 10 m2 per inwoner

te halen;
• door de meer gevarieerde mogelijkheden en aangrijpingspunten een grotere kans op realisatie;
• door de spreiding van het groen een grotere bijdrage aan de leefbaarheid van verschillende woonwijken;
• de mogelijkheid van verdichtingen binnen aanwezige open ruimten die een onderdeel van een groenas zouden

kunnen vormen, vermits verschuiving en compensatie van groene ruimte kan gebeuren. De groene stapstenen
worden aangelegd op plaatsen waar ruimte vrijkomt of kan komen door sloop van bebouwing (oude fabrieken,
slechte woningen, enz.) omdat er geen extra open ruimte meer voorhanden is;

• een extra accent op het water in binnenstad en kernstad (cf. visie).

Concrete gevolgen van deze hypothese (kunnen) zijn:
• er wordt zoveel mogelijk met het bijkomend groen aangetakt op de waterlopen daar waar het kan. Waar dit niet

volstaat om te voldoen aan de groenbehoefte wordt dit gecompenseerd door de groene stapstenen middenin
het woonweefsel in te brengen onder de vorm van parken. Voor de gordelwijken zijn deze nieuwe parken de
hefbomen van stadsvernieuwing;

• de Stad Gent realiseert minstens 6 nieuwe buurtparken in de kernstad (zie Bestuursakkoord 2001): in Brugse
Poort, Rabot, Ledeberg, ACEC-site, Arbed-site, Malmar… worden parken gerealiseerd van circa 1 ha;

• een aantal pleinen in de binnenstad krijgen een veel groenere inrichting, het deel Bibliotheekstraat dat het
Baudeloopark in twee snijdt wordt verwijderd;

• de groenassen langs water (G3 Benedenschelde, G4 Bovenschelde, G6 Leie, G7 Vinderhoutsebossen, G8
Wondelgem) worden tot aan de binnenstad doorgetrokken en waar mogelijk, rechtstreeks of langs het netwerk
van groene stapstenen, met elkaar verbonden;

• een sterkere groene aanleg van de stadsboulevard zelf is nodig zodat hij sterker structurerend gaat werken, een
aangenamer klimaat schept voor de mensen die er langs wonen en duidelijker een ‘zone 50’ aanblik krijgt.

Het alternatieve concept van enkel doorlopende groenassen betekent:
• een duidelijker te herkennen landschappelijke structuur in de kernstad;
• een bijdrage aan de leefbaarheid van de direct naastgelegen woongebieden, maar een kleinere bijdrage aan

iets verder af gelegen delen (ook in de gordelwijken);
• niet kunnen voldoen aan de behoefte aan meer groen, aan de groennorm in de meest dichtgebouwde delen van Gent;
• zeer grotere inspanningen die noodzakelijk zijn voor verluchting, voor het realiseren van de verbindingen met (op de

meeste plaatsen) een voldoende breedte (verwervingen, sloop…);
• zo mogelijk sloop van waardevol historisch erfgoed nodig om over de volledige lengte te vergroenen;
• dat de stadsboulevard mee een onderdeel van een netwerk wordt en daardoor minder opvallend als landschappelijk

element, en dat de boulevard zelf een sterkere geleding krijgt door de kruising van de groenassen.

Concrete gevolgen van deze keuze zouden zijn:
• groenassen G7 Vinderhoutsebossen en G8 Wondelgem kunnen slechts gerealiseerd worden indien men

verschillende geplande functies niet realiseert of op regelmatige plaatsen behoorlijk versmalt zodat een
voldoende groene verbinding aanwezig blijft;

• op groenas G7 Vinderhoutsebossen een bredere ruimte aan Rooigemlaan open houden;
• waarschijnlijk binnen de stadsboulevard groenassen van verschillend ‘gewicht’ daar groenassen langs de

waterkanten makkelijker tot in het stadscentrum kunnen doordringen.
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Het alternatieve concept van een landschappelijk netwerk met groene stapstenen binnen de gehele
stadsboulevard betekent:
• minder sterke landschappelijke voeling met het aanwezige groen in de dichtbebouwde buurten van de kernstad;
• door de spreiding van het groen een grotere bijdrage aan de leefbaarheid van verschillende woonomgevingen;
• een geringere bijdrage tot de (beperkte) natuurverbindende rol in het stedelijk milieu;
• geringere noodzakelijke ingrepen, veelal beperkt tot het behoud van tuinen en het inbrengen van groen in

straten en pleinen, op terrassen en daken;
• de mogelijkheid van verdichtingen binnen aanwezige open ruimten die een onderdeel van een groenas zouden

kunnen vormen, vermits verschuiving en compensatie van groene ruimte kan gebeuren.

Concrete gevolgen van deze keuze zouden zijn:
• de stadsboulevard vormt het eindpunt van de doorlopende groenassen en wordt daardoor sterker als

structurerend gegeven;
• nog grotere inspanningen inzake groen zijn nodig in de dichtgebouwde gordelwijken;
• het zichtbaar maken van inpandige groene ruimten van op de straat is belangrijk en vraagt maatregelen.

We kiezen voor de combinatie van waterlopen en groene stapstenen in de binnenstad en van groene stapstenen
en groenassen langs de rivieren in kernstad om te kunnen voldoen aan de grote behoefte aan bijkomend groen in
het stadscentrum en de gordelwijken.

6.15 Groene ring als aaneenschakeling van randstedelijke

groengebieden (of als een loutere buffer voor R4?)

Vanuit de ambitie om een samenhangende natuurlijke structuur op te stellen, wordt een groene ring vooropgesteld.
Deze zou wat betreft omtrek gelijklopen met de huidige Ringvaart en R4 rond de stad en zou een structurerende
werking hebben binnen de bebouwde stedelijke omgeving.

De hypothese is dat deze groene ring aansluitend op een buffer voor R4 best een aaneenschakeling zou zijn van
grote groene gebieden, waaronder gebieden met belangrijke natuurwaarden.

Een alternatief concept is dat deze groene ring louter zou bestaan uit buffergroen voor R4, zoals voorzien in het
gewestplan.

figuur 25 hypothese en alternatief concept groene ring

De hypothese van de groene ring als aaneenschakeling van randstedelijke groengebieden betekent:
• versterking en eventuele uitbreiding van bestaande grote en kleine groene ruimten in de stad (cf. visie en RSV)

als kralen vastgesnoerd aan deze groene ring;
• de groene ring als (beperkt) natuurverbindend onderdeel in de natuurlijke structuur, onder meer tussen de

valleien van Leie en Schelde;
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• uitbouw van de groene ring met multifunctionele groene recreatieve ruimten voor de naastgelegen wijken en/of
op stedelijk niveau;

• langsliggende recreatieve fietsverbinding mogelijk, maar buiten de kerngebieden van de natuurlijke structuur in
de groene ring (met name Bourgoyen-Ossemeersen);

• een sterkere ruimtelijke band tussen de uiteenlopende gebieden en fragmenten rond Ringvaart (cf. visie),
zonder dat dit overal een brede groene band hoeft te worden;

• een aantal van de randgebieden van R4 komen niet in aanmerking om aan taakstellingen wonen en
bedrijvigheid te voldoen; er dient gezocht naar andere gebieden.

Concrete gevolgen van deze hypothese zijn:
• de uitbreiding van Gentbrugsemeersen en valleigebieden van Dam en Lede als groengebied met natuurkern;
• Groene Velden, Assels, Overmeers (deel ten westen van de doorsteek naar het station), Maaltebeekgebied

(oeverstroken en gebied tussen beek en Ringvaart) en natuurlijke Scheldevallei rond Tijarm (thans niet
opgehoogde deel) behouden en versterken als natuurgebied met recreatief medegebruik;

• Flanders Expo meer geconcentreerd ontwikkelen en niet verder dan de Maaltebeek (de vloeroppervlakte van
de kantoorkastelen die het Masterplan voor Flanders Expo (VHP) ten noorden van Maaltebeek voorziet kan
beter in een dichtere wand ten zuiden van de beek of in densere bebouwing van het Vrij Veld of het centrale
deel van de Flanders Exposite worden gerealiseerd);

• bij economische ontwikkeling op het Schelde-eiland aan Zwijnaarde (tussen Tijarm en gekanaliseerde
Schelde), respecteren van een ruime oeverstrook langs de Tijarm (met zichtas op vallei van op de snelweg) en
sterke landschappelijke integratie als randvoorwaarden;

• vermijden van onduidelijke situaties van kantoren of stadsvilla’s in het groen langsheen de groene ring (er wordt
in deze situatie beter gewerkt met krachtige, eventueel wat hogere, afwerkwand naast een groene, natuurlijke
ruimte, dan met een vermenging waarbij de kwaliteiten van de zachtere functie in praktijk zeer moeilijk te
garanderen zijn);

• geen verdere bebouwing van de bufferstrook ten zuiden van R4 aan Wondelgem;
• nagaan of op sommige plaatsen niet een geluidwerend scherm langs R4 nodig is om tot kwalitatieve

randstedelijke groengebieden te kunnen komen.

Het alternatieve concept van de groene ring louter als buffer betekent:
• de verweving van groen met andere functies;
• de mogelijke invulling van gebieden door tuinen en volkstuinen (onder het lawaai van R4);
• de mogelijke bebouwing van open ruimten langs Ringvaart, eventueel in een groen kader, tot aan een smal

buffergebied;
• het mogelijke gebruik van buffergroen als fietsverbinding, maar enkel mogelijk onmiddellijk tegen de autoweg;
• de beperkte breedte van het groen;
• de ring heeft slechts een zeer beperkte natuurverbindende functie;
• om aan de ambitie van het behoud van de huidige, kwantitatieve oppervlakte aan groen te voldoen zullen elders

meer uitgebreide kernen moeten worden gezocht.

Concrete gevolgen van deze keuze zouden zijn:
• stedelijke invulling van het hele gebied Overmeers tussen station en Ringvaart, behoudens een smalle groene

strook langs R4;
• mogelijke verdere invulling van Groene Velden (Mariakerke) voor het wonen;
• invulling van Flanders Expo over de gehele breedte tot vlakbij Ringvaart;
• verdere uitbreiding en invulling van de Blaarmeersen tot vlakbij de Ringvaart als recreatiegebied binnen een

groen kader;
• invulling van de twee sites op het Schelde-eiland in Zwijnaarde ten noorden en ten zuiden van E40 met nieuwe

bedrijvigheid tot vlakbij de Tijarm-oevers (op een smalle groenas na).

We kiezen voor de aaneenschakeling van randstedelijke groengebieden omdat een ring een te beperkte
natuurverbindende waarde zou hebben. De realisatie van een groene ring als aaneenschakeling van randstedelijke
groengebieden vormt een belangrijk onderdeel in de samenhangende natuurlijke structuur voor Gent.
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6.16 Vier groenpolen rond de stad uitbouwen (of 1, 2 of 3?)

Vanuit de ambities om een samenhangende natuurlijke structuur en een behoorlijk niveau van aantrekkelijke
recreatiemogelijkheden voor de stadsbewoners te realiseren (cf. visie), wordt de uitbouw van groenpolen aan de
rand van de stad vooropgesteld.

De groenpolen zijn zowel open als gesloten groene ruimten waarin de verschillende functies natuur (waaronder
bosvolumes), zachte recreatie en landschapsbeheer door landbouw in wisselende verhoudingen per groenpool
plaats vinden. Het concept van de groenpolen sluit aan bij het Vlaamse concept van de stadsbossen maar is ruimer
opgevat: de open, groene ruimte met zachte recreatie voor de stedelingen kan en zal uiteraard bos omvatten, maar
bestaat zeker niet uitsluitend uit bos maar ook uit (verpoos)weiden, (beheers- en grondgebonden) landbouw, enz.
De geconstateerde behoeften aan bijkomende natuur en bos in het Gentse betekenen een zo ruim mogelijke
ontwikkeling van groenpolen (in aantal groenpolen en in een oppervlakte per groenpool).

De hypothese is dat, voortbouwend op de aanwezige waarden en potenties, best vier groenpolen in de vier
windrichtingen rond de stad worden uitgebouwd. (Oud-Vliegveld) Oostakker, Gentbrugsemeersen, kastelensite
Zwijnaarde en Vinderhoutsebossen worden hiervoor met een eigen profiel ontwikkeld. Een vijfde groenpool
Kloosterbos/Rostijne zou een soortgelijke rol ten aanzien van Zelzate kunnen vervullen.

Alternatieve concepten zouden er in kunnen bestaan slechts 1, 2 of 3 groenpolen uit te bouwen. Alleen het
alternatieve concept van drie groenpolen (zonder Vinderhoutsebossen, zonder kastelensite of zonder Oostakker, de
drie waarover om uiteenlopende redenen het meest discussie bestaat) wordt hierna geanalyseerd.

figuur 26 hypothese en alternatief concept groenpolen

De hypothese van vier groenpolen rond de stad betekent:
• een zo goed mogelijk beantwoorden aan de grote uitbreidingsbehoeften aan bos, natuur en groen in de Gentse regio;
• een optimale spreiding van groot recreatief groen rond de stad en het dichtstbevolkte deel daarvan;
• aanwezigheid van een groenpool (Oud-Vliegveld Oostakker) nabij het groenarmste deel van de stad, zijnde het

noordoostelijke deel;
• grotere mogelijkheid om groenpolen met een eigen profiel te voorzien: stadsbos Vinderhoute met een nat

natuurlijk bos en een recreatieve rand, de halfopen dreven- en kasteelparkensite Zwijnaarde als een
landschapspark met vooral passieve recreatie, Gentbrugsemeersen met een natuurontwikkelingsgebied (halfopen
landschap in valleigebied) met een beboste randzone met vooral passieve recreatie (met aansluitend site Sint
Baafskouter-Rozebroeken en de kasteelparken van Destelbergen) en Oostakker met vooral recreatief bos.

Concrete gevolgen van deze hypothese zijn:
• een meer gespreide recreatiedruk over de groenpolen;
• gefaseerde uitbouw is wenselijk (om budgettaire motieven en ook het wachten op aflopen van een aantal

milieuvergunningen/concessies in Oostakker en aansturen op snelle afronding van een aantal andere); toch is
ook hier reeds aanbod op korte termijn mogelijk;

• groenpool Gentbrugsemeersen is nu al ontsloten met stamlijn van openbaar vervoer; de andere drie op termijn
na uitbreiding van de stamlijnen;

• zowel de stad, de provincie als het gewest dienen op korte termijn actieve stappen rond meerdere groenpolen
te zetten om tot effectieve realisatie te komen;
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• om de realisatiekansen te vergroten, worden de vier sites van de groenpolen best mee in de afbakening van
grootstedelijk gebied opgenomen.

Het alternatieve concept van drie groenpolen rond de stad betekent:
• minder beantwoorden aan de uitbreidingsbehoeften aan bos en natuur in de Gentse regio;
• een minder optimale spreiding van groot recreatief groen rond de stad;
• wanneer de kastelensite niet wordt ontwikkeld, valt één van de twee dichtst bij de stad gelegen groenpolen weg

en valt één van de drie mogelijkheden weg om in een groenpool grootschalig nieuw groen te creëren;
• wanneer Oostakker niet wordt ontwikkeld, valt de groenpool dichtst bij het noordelijke, meest groenarme deel van

de stad weg en valt één van de drie mogelijkheden weg om in een groenpool grootschalig nieuw groen te creëren;
• wanneer Vinderhoutsebossen niet als groenpool wordt ontwikkeld en uitgebreid, valt de andere van de drie

mogelijkheden om in een groenpool grootschalig nieuw groen te creëren weg;
• geringere verwervings-, investerings- en beheer/onderhoudskosten;
• een kleinere mogelijkheid om groenpolen met een eigen profiel te ontwikkelen (een type minder).

Concrete gevolgen van deze keuze zouden zijn:
• groenas G5 Kastelensite of G7 Vinderhoutsebossen heeft geen ‘einddoel’ meer;
• op korte termijn een beduidend kleiner aanbod (Oostakker voor een deel pas op middellange termijn te

ontwikkelen);
• wanneer groenpool kastelensite niet ontwikkeld wordt, geringere kans en/of prioriteit voor de uitbouw van een

doorlopende fietsroute op groenas G5 Kastelensite (brug over R4 en Ringvaart, tunnel onder E40 noodzakelijk)
en daarmee mogelijk een gemiste kans voor een aantrekkelijke zachtevervoersverbinding van de high-tech
kantoorachtigen aan Reivissche/Don Bosco met stad en station;

• grotere recreatiedruk op de drie andere groenpolen.

We kiezen voor vier groenpolen in de vier uithoeken van de stad zodat één,de recreatieve druk optimaal kan
gespreid worden, twee, voldaan wordt aan de reële behoefte aan meer bos in Gent en drie, alle bewoners op een
beperkte afstand van een groenpool wonen.

6.17 Integratie van de gekozen hypothesen

Bepaalde elementen komen in meerdere gekozen hypothesen naar voor en zijn duidelijk bepalende elementen in
de gewenste ruimtelijke structuur.

De verkeersstructuur is zeer bepalend voor de stad. In feite is dit het eerste en meest duidelijke ruimtelijke patroon
dat Gent op stedelijk en grootstedelijk niveau een ordening gegeven heeft:
• de oude steenwegen;
• de R40 stadsboulevard;
• de R4 groene ring;
• de inplanting van de twee stations.

Deze patronen blijven een goede ‘kapstok’ voor de toekomstige gewenste ontwikkeling van Gent. Daarom is er in
verschillende hypothesen een wederzijdse afstemming voorzien van openbaar vervoer en wegenstructuur enerzijds
en de hiërarchische spreiding van kantoren, winkels en bedrijventerreinen anderzijds.

Een ander essentieel terugkerend element in de hypothesen is de vierledigheid die op verschillende domeinen
terug te vinden is. Door de schaal van de stad valt ze uiteen in een aantal duidelijk te onderscheiden stadsdelen,
met name 4 grote randstedelijke gebieden, namelijk de noordwestelijke, noordoostelijke, zuidwestelijke en
zuidoostelijke, die vasthangen aan de centrale kernstad. Grote onderbrekende lijninfrastructuur zorgt voor de
versnijding van de randstad; de haven in het noorden, de Scheldevallei in het oosten en zuiden en de Leievallei met
Bourgoyen-Ossemeersen in het westen. De vier randstedelijke gebieden staan in verbinding met de kernstad door
vier belangrijke steenwegen (Antwerpse-, Brusselse-, Kortrijkse- en Evergemsesteenweg) die de ‘ruggengraat’ zijn
van de woonlobben. Dit historisch gegroeid patroon van radiale steenwegen wordt verder versterkt door middel van
vlotte tramverbindingen en allerlei stedelijke functies zoals woningen, winkels, kantoren en bedrijventerreinen.
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De vierledige opbouw van de gewenste ruimtelijke structuur voor Gent komt dus op volgende domeinen terug:

• 4 randstedelijke woonlobben die vasthangen aan de centrale kernstad (duidelijk zichtbaar op satellietbeelden
en luchtfoto’s): Mariakerke/Wondelgem/Evergem, Oostakker/Sint-Amandsberg/Lochristi/Destelbergen,
Gentbrugge/Ledeberg/Melle/Merelbeke, Zwijnaarde/ Sint-Denijs-Westrem/De Pinte/Sint-Martens-Latem;

• 4 steenwegen als dragende hoofdstamlijnen van openbaar vervoer: Evergemsesteenweg (bestaande lijn 1
naar Evergem), Brusselsesteenweg, Antwerpsesteenweg en Kortrijksesteenweg. Deze stamlijnen moeten van
trams voorzien worden, voor zover ze er al niet op aanwezig zijn;

• 4 groenpolen: uitbreiding Vinderhoutse bossen, Oud Vliegveld Oostakker, Gentbrugsemeersen en Kastelen-
site Zwijnaarde. Samen dekken ze recreatief de volledige stad;

• 4 regionale bedrijventerreinen op de snijpunten van R4 en de 4 hoofdstamlijnen; Zeeschipstraat/
Industrieweg/Durmakker-oost langs Evergemsesteenweg, Volvo-Trucks en aanliggende terreinen aan weerszijden
van Antwerpsesteenweg, Oud Vormingstation NMBS aan Brusselsesteenweg (grondgebied Melle) en Flanders
Expo aan Kortrijksesteenweg.

Deze structuur bevat zowel keuzen voor het grondgebied van Gent als een aantal suggesties naar de buurgemeenten
en het afbakeningsproces.

Voetnoot

195 Deze ‘geactualiseerde’ taakstelling volgt uit de berekende 250 ha, verhoogd met de 120 ha (reeds bestemd) van Durmakker, zijnde 370 ha,
omgerekend met een verhouding 150/250 bij de beoogde meer hoogwaardige economische activiteiten in de kennis- en dienstensfeer.
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