
RUIMTE VOOR GENT 
intro: uitdagingen in beeld 

Link naar C-schijf 

https://www.youtube.com/watch?v=hp2AOijfh5U&list=PLdtzSp5szk5zdXS8WOh2ODhX_RUmruahu
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RUIMTE VOOR GENT 

Infomomenten september - oktober 2017 



RUIMTE VOOR GENT 
Inleiding   Schepen Taeldeman 



Waarom een structuurplan? 



Waarom een structuurplan? 



Structuurplanning in Gent 

Lange traditie van structuurplanning… 

• ‘Gent Morgen’ - 1971 

• Gemeentelijk Algemeen Structuurplan (GAS) - 1982 

• Ruimtelijke Ontwikkelingsstruktuur (ROS) – 1993 

• Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) - 2004 

 



 
   

Gent Morgen - 1971  
Ruimtelijke 
ontwikkelingsstructuur  
(ROS) - 1993 

Structuurplanning in Gent 

Lange traditie in planmatige stadsontwikkeling… 
   • hedendaagse benadering stadsontwikkeling gestart in jaren ’70 

•  visie sterk gestuurd vanuit bestaande patronen en  kwaliteiten 

• veel aandacht naar historische en landschappelijke elementen 
Ruimtelijk structuurplan 
Gent (RSG) - 2003 



• Structuurplanning is een continu en dynamisch proces van visie- 

en beleidsvorming 

• Het vorige structuurplan RSG dateert van 2003 

• Ruimtelijke visie uit RSG blijft grotendeels actueel geldig, wel 

deels vernieuwde inzichten 

• Nieuwe accenten: 

• Nieuwe uitdagingen (leefbaarheid, klimaatrobuustheid en 

kindvriendelijkheid); 

• Minder gedetailleerd, met nieuwe inhoudelijke 

afwegingskaders; 

• Bredere focus op de leefwereld van bewoners en concrete 

en alledaagse gebruik van de ruimte; 

• Actievere plaats voor betrokkenheid burgers (cocreatie) 

Waarom een nieuw structuurplan? 



 uitdrukkelijke ambitie om van de  structuurvisie Ruimte voor Gent niet 
louter een ruimtelijk, maar ook  een duidelijk mensgericht plan te maken 

 

Communicatie-, participatie- en cocreatieproces op basis van 3 pijlers: 
 

1. Inspireren en sensibiliseren 
o.a. Inzet sociale en klassieke media, maar ook  ideeëncampagne “heeft u een 
beter idee?” op www.ruimtevoor.gent : 27.000 bezoekers en een 200-tal ideeën 
 

2. Dialoog en participeren  

o.a. tal van gesprekavonden, 30-tal werksessies met  diverse doelgroepen 
 

3. Co-creëren 
Verdere uitwerking 8 ideeën uit de ideeëncampagne: “Ruimtepiloten” 
-> ideeën van burgers die we samen met hen  verder uitwerken; we onderzoeken 
wat werkt en wat niet werkt 
-> levert input op voor structuurvisie maar ook voor de uitvoering van die visie 

Mensgericht plannen: proces 

http://www.ruimtevoor.gent/


8 ruimtepiloten 
 

• Parkstad Wondelgem  
• E17 onder de grond  
• Vergroening Voskenslaan & omgeving 
• Parkterrassen bij speeltuinen  
• In 2030 zijn er fietssnelwegen doorheen 

gans Gent  
• Ruimte voor korte keten landbouw  
• Binnengebieden optimaliseren en ontpitten  
• De kerkgebouwen krijgen een nieuwe 

functie als deel-centrum van de wijk 

Mensgericht plannen: proces 



Mensgericht plannen: proces 

 

 

Aantal mijlpalen… 
 

VOORTRAJECT 

• Voorjaar 2015: Ideeëncampagne op 

www.ruimtevoor.gent  

• 4 oktober 2015: inspiratiedag 

• 14 maart 2016: Gespreksavond 

“Ruimte voor de Gentenaar” 

• Voorjaar 2016: opstart ruimtepiloten 

• 11 maart 2017: toekomstgesprek 
 

• 26 juni 2017: voorlopige vaststelling 

ontwerp door de gemeenteraad  
 

http://www.ruimtevoor.gent/


Mensgericht plannen: proces 

Aantal mijlpalen… 
 
OPENBAAR ONDERZOEK: 1 september – 29 november 

 

• Vier infomomenten 

 13 september 2017, Brugse Poort, focus op verdichting in 
20ste-eeuwse wijken 

 2 oktober 2017, Stadhuis, focus op verweven van functies 
 11 oktober 2017, Nieuw Gent, focus op buitengebied en open 

ruimte 
 16 oktober 2017, Gentbrugge, focus op strategische 

projecten 

 

• Mogelijkheid om bezwaarschrift in te dienen 

 

 



Mensgericht plannen: proces 

Aantal mijlpalen… 

 

VERVOLGSTAPPEN 

 

• December 2017 – maart 2018: 

behandeling bezwaarschriften door 

GECORO 

• Mei 2018: definitieve vaststelling Ruimte 

voor Gent door GR 

• Juni 2018: goedkeuring door deputatie 

 

 



RUIMTE VOOR GENT 
Opbouw Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030 



Opbouw Ruimte voor Gent 

1. UITDAGINGEN 
 

2. VISIE - Ruimte voor alle Gentenaars: 

• 12 visie-elementen 

• 5 concepten 

• 5 strategische projecten 
 

3. RUIMTELIJKE KADERS - De visie en concepten toegepast: 

• Versterken van 5 ruimtelijke netwerken 

• Werken aan 5 ruimtelijke thema’s 
 

4. ACTIE – Zorgen voor uitvoering 



RUIMTE VOOR GENT 
Uitdagingen 



Welke uitdagingen komen op ons af? 

1. De bevolking blijft groeien en wijzigt in samenstelling 
(demografische uitdaging) 
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2014: 116.970 gezinnen 
2030: 126.049 gezinnen 
+ 9.079 gezinnen 

2014: 251.133 inwoners 
2030: 268.832 inwoners 
+ 17.699 inwoners 

 

Bron: Bevolkingsprognose Studiedienst van de Vlaamse regering, 2015 



Welke uitdagingen komen op ons af? 

2. De bevolkingsgroei van Gent en zijn regio vraagt ook om 
bijkomende tewerkstelling; we moeten inspelen op een 
veranderende economie (economische uitdaging) 



Welke uitdagingen komen op ons af? 

3. We verplaatsen ons steeds meer en willen bereikbaarheid 
garanderen (mobiliteitsuitdaging) 

Grafiek: verplaatsingsgedrag van de Gentenaars op basis van evolutie modal split tussen 2012 en 2016 
 



Welke uitdagingen komen op ons af? 

4. De groeiende stad moet ook leefbaar blijven 
(leefkwaliteitsuitdaging) 



Welke uitdagingen komen op ons af? 

5. en een stad zijn waarbij we de ruimte klimaatrobuust inrichten 
(klimaatuitdaging) 



Welke uitdagingen komen op ons af? 

6. In een open proces voor én met alle bewoners en alle gebruikers 
van de stad (participatieuitdaging) 



www.ruimtevoor.gent: uitdagingen in beeld 

Welke uitdagingen komen op ons af? 

(internetlink) 

C:/Users/Verledsi/Desktop/infomomenten RvG/WONEN FINAAL met subs en intro_1.mp4
https://ruimtevoor.stad.gent/filmpjes/408


RUIMTE VOOR GENT 
Toekomstvisie 



Hoe groeien we verstandig? 

Geen ongebreidelde groei meer binnen de open ruimte 



Hoe groeien we verstandig? 

Geen ongebreidelde groei meer binnen de open ruimte:  
Gent groeit binnen zijn bestaande contouren  

Oppervlakte : 3900 ha 

1969 

Oppervlakte : 7350 ha 

1995 2015 



Hoe groeien we verstandig? 

Geen ongebreidelde groei meer binnen de open ruimte:  
Gent groeit binnen zijn bestaande contouren  

Gewenste ruimtelijke ontwikkeling 

2030 2015 



1. Wijs verdichten en verluchten 

2. Verweven 

3. Ruimte voor groen en water 

4. Ruimte voor duurzame mobiliteit  

5. Mens staat centraal 

Hoe groeien we verstandig? 



Verdichten op knooppunten 
knooppunten van publieke 
ruimte en groen, water, 
fietsroutes, openbaar 
vervoerslijnen, wonen en 
werken 
 
Elk van de knooppunten krijgt 
een schaal 

1. Wijs verdichten en verluchten 



Verdichten op knooppunten 
Verdichting ter hoogte van de Gentbruggebrug: knooppunt van 
publieke ruimte en groen, water, fietsroutes, buslijn, wonen en werken 

1. Wijs verdichten en verluchten 

Arbed, Gentbrugge 



Verdichten op knooppunten 
Slim verdichten betekent veel meer dan extra woningen realiseren  
Mix van wonen, werken en voorzieningen op een knooppunt van fiets, 
tram en groen 

1. Wijs verdichten en verluchten 

Huidige toestand 

Mogelijk toekomstbeeld  

Kruising Dikkelindestraat - Westerringspoor, Wondelgem 



Verluchten  
Realiseren van woon- en wijkgroen 
Openmaken van binnengebieden 

1. Wijs verdichten en verluchten 

Binnengebied Kwakkelstraat, Rabot 



1. Wijs verdichten en verluchten 

Voorzieningen bundelen 
Zo creëren we “microcentraliteit” en nabijheid 

Welzijnsknoop, Ledeberg 



Hoger en compacter bouwen 
1.Basisschaal (2 à 4 bouwlagen) 
Optoppen in functie van woonkwaliteit 

1. Wijs verdichten en verluchten 

‘Den draad’, Gentbrugge 



Hoger en compacter bouwen 
2. Stedelijke schaal (4 à 5 bouwlagen) in bijzonder ter hoogte van 
wijkknooppunten 

‘Den Draad’, Gentbrugge Filature du Rabot 

1. Wijs verdichten en verluchten 



Hoger en compacter bouwen 
3. Tussenschaal (6 à 9 bouwlagen) op knooppunten met stedelijke 
uitstraling en – na ruimtelijke afweging -  soms langsheen parken en 
water 

Keizerpoort Bijgaardehof aan Dampoortstation 

1. Wijs verdichten en verluchten 



Hoger en compacter bouwen 
4. Hoogbouw (> 12 bouwlagen) ter hoogte van stadsregionale 
ruimtelijke knooppunten en op een beperkt aantal specifieke 
locaties 

1. Wijs verdichten en verluchten 

Virginie Lovelinggebouw (VAC), station Gent-Sint-Pieters 



1. Wijs verdichten en verluchten 

Schipperskaai, Oude Dokken 

http://www.sogent.be/system/files/imagecache/Breedte-670px/images/131007_dok9000_nachtbeeld.jpg


Wat levert dit ons op? 

 

• Minder verplaatsingen met de wagen 

• Minder ruimte-inname 

• Beter voor klimaat 

• Meer voorzieningen in de buurt 

• Meer mogelijkheden tot ontmoeten 

1. Wijs verdichten en verluchten 



1. Wijs verdichten en verluchten 

Mogelijkheden benutten in de 20ste-eeuwse wijken 
Door nabijheid van voorzieningen verhogen we de leefkwaliteit en 
de sociale cohesie en  veranderen we het verplaatsingsgedrag, 
 

Wondelgem: verdichtingsmogelijkheden op 
ruimtelijke knooppunten 



1. Wijs verdichten en verluchten 

Mogelijkheden benutten in de 20ste-eeuwse wijken 
Verdichting door ‘villa-appartementen’ te realiseren, parkeren 
(ondergronds) te bundelen en meer groen in de openbare ruimte 



1. Wijs verdichten en verluchten 

Mogelijkheden benutten in de 20ste-eeuwse wijken 
Verdichting door ‘villa-appartementen’ te realiseren, parkeren 
(ondergronds) te bundelen en meer groen in de openbare ruimte 

Huidige dichtheid: 8 won/ha 



1. Wijs verdichten en verluchten 

Mogelijkheden benutten in de 20ste-eeuwse wijken 
De randen naar de open ruimte afwerken, zonder open ruimte 
verder aan te snijden (=binnen de contouren van de bestaande 
woongebieden) 



1. Wijs verdichten en verluchten 

Mogelijkheden benutten in de 20ste-eeuwse wijken 
Doorwaadbaarheid voor fietsers en voetgangers verhogen, 
verschillende woontypologieën en kwalitatieve ontmoetingsruimte 



1. Wijs verdichten en verluchten 

Mogelijkheden benutten in de 20ste-eeuwse wijken 
Inzetten op openbaar domein en goede fiets- en 
voetgangersverbindingen 



1. Wijs verdichten en verluchten 

Mogelijkheden benutten in de 20ste-eeuwse wijken 
Inzetten op openbaar domein en goede fiets- en 
voetgangersverbindingen 



1. Wijs verdichten en verluchten 

Mogelijkheden benutten in de 20ste-eeuwse wijken 
Ontharde ruimte gebruiken voor energievoorzieningen, 
waterinfiltratie en groen 

 

Ecowijk, Gentbrugge 



1. Wijs verdichten en verluchten 

Mogelijkheden benutten in de 20ste-eeuwse wijken 
 

Transformatieproces 
• (Groene) kwaliteiten behouden/accentueren 
• Betere openbaar vervoersontsluiting cruciaal en verdichting starten op 

bestaande OV-knooppunten 
• Onder meer parkeeroplossingen geven mogelijkheden voor openbaar 

domein, kansen voor ontharden en ontmoetingsmogelijkheden 
• Doorwaadbaarheid voor fietser en voetganger 
• Verwevenheid en nabijheid 
• Verschillende woontypologieën 
• Werken op de randen 
• Klimaatuitdaging 
 
• Nieuwe instrumenten en flexibelere wetgeving 

 



1. Wijs verdichten en verluchten 

Strategie voor het buitengebied 
• Delen van Gent situeren zich in het buitengebied:  

 de westelijke zone van Gent, met de kernen Drongen en Baarle  
 de kanaaldorpen Mendonk, Desteldonk en Sint-Kruis-Winkel 

• Respecteren en op een laagdynamische en evenwichtige wijze 
ontwikkelen van de open ruimtefuncties (land- en tuinbouw,             
natuur, recreatie en lokale nederzettingspatronen) 

• Tegengaan van verstedelijking, versnippering in linten en           
verspreide bebouwing  

• Drongen en Baarle zijn knooppunten : voorzieningen                                           
bundelen, kleinschalige verdichting en verweving.  

• Ontwikkeling van Afsnee, Luchteren en Kanaaldorpen:                     
invullingen binnen het bestaand weefsel en blijvend            
ondersteunen van basisvoorzieningen  

• Buiten knooppunten in het buitengebied: vernieuwen, maar geen 
uitbreiding en maximaal vrijwaren van het open landschap 

 



1. Wijs verdichten en verluchten 

Strategie voor het buitengebied:  
wat met de drie woonuitbreidingsgebieden? 
• Vlaamse regelgeving laat aansnijden toe voor sociale woningbouw 

zonder voorafgaand woonbehoeftenonderzoek 
• Ruimte voor Gent: kwaliteitsbewaking  
 door de invulling met sociale woningbouw te koppelen aan 

doelgroepenbeleid, beleid voor stadsgerichte landbouw en 
landschapsontwikkeling 

 woningen maximaal in relatie tot de bestaande kernen,  
 uitwerken van aangepaste duurzaam mobiliteitsmaatregelen  
 ruimte voor (ouderen)zorg en buurtgerichte voorzieningen  

Voor elk woonuitbreidingsgebied moet een masterplan opgemaakt 
worden dat leidt tot een geïntegreerd totaalontwerp met aantal 
randvoorwaarden 



2. Verweven 

Mix van functies op wijkniveau 

Arbed, Gentbrugge: wonen, tewerkstelling en groen 



2. Verweven 

Mix van functies op niveau van het bouwblok 



2. Verweven 

Mix van functies op niveau van het bouwblok 

Stadsgebouw Schipperskaai: School, crèche, wijksporthal en buitenschoolse opvang  



2. Verweven 

Mix van functies op niveau van het gebouw 

Vooruit: fietsenstalling, terras, stadslandbouw 



2. Verweven 

Mix van functies op niveau van het gebouw 

Stadslandbouw op dak de Punt, Gentbrugge 



2. Verweven 

Delen en dubbel gebruik van ruimte 

Verschillende complementaire gebruikers delen de 
ruimte van de  oude bibliotheek 

De Krook en Wintercircus: verschillende 
gebruikers die ruimte en infrastructuurdubbel 
gebruiken 



2. Verweven 

Economie in het woonweefsel stimuleren 

Pièce Montée, Sint-Amandsberg Monitoring economische activiteit in woonweefsel 



2. Verweven 

Hoe pakken we dit aan? 

• Verwevingsmatrix 
– Ruimtelijk kader dat aangeeft waar verweving van 

(economische) voorzieningen verplicht toegelaten of 
minder gewenst zijn 

• Geoloket Gentse wijken 
– Tekorten en behoeften op wijkniveau 

– Als insteek voor private ontwikkelingen 

• Monitoring (van economische activiteiten en 
tewerkstelling in woonweefsel)  

 

 

 



Geoloket Gentse wijken 

(Wijk)behoeften op kwantitatieve, objectieve manier in beeld  
brengen en komen tot onderbouwde visie  

• geodata en statistische data (≠ niveaus en weergaven) 

• verschillende thema’s: socio-demografie, economie, wonen, 
mobiliteit, milieu,  

• van initiatie tot realisatie van ruimtelijke projecten (op maat) 

 

 

 

 

2. Verweven 



  

 
 
 

 
 
 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Gebiedsgerichte analyse buurtvoorzieningen (400 m): tekorten en tekortzone 

2. Verweven 



  

 
 
 

 
 
 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Gebiedsgerichte analyse buurtvoorzieningen: tekortzone 

Buffer 400m rond project: 



Wat levert dit ons op? 

 

• Minder verplaatsingen met de wagen 

• Efficiënter gebruik van de ruimte 

• Beter voor klimaat 

• Nabijheid van wonen, werken en ontspannen  

• Levendige buurten 

 

2. Verweven 



3. Ruimte voor groen en water 

Groene publieke ruimtes: 5 groenpolen 
• Parkbos Zwijnaarde 
• Vinderhoutse bossen 
• Oud Vliegveld Oostakker 
• Gentbrugse Meersen 
• Bourgoyen-Malem-Blaarmeersen-

Sneppemeersen 

Parkbos 



Groene publieke ruimtes: groenklimaatassen en groene ringen 

3. Ruimte voor groen en water 



Bijgaardepark 

Arbedpark 

park “Prettige wildernis” 

Groene publieke ruimtes: wijk- en stadsparken 

3. Ruimte voor groen en water 



Groene publieke ruimtes: woongroen 

3. Ruimte voor groen en water 

Appelbrugparkje, Jan Breydelstraat 



Natuur in de stad 

3. Ruimte voor groen en water 

Franse Vaart 



Water in de stad 
Water zichtbaar en beleefbaar maken 
 

3. Ruimte voor groen en water 

Dempen Nederschelde t.h.v. De Reep, 1960 Voormalige parking achterkant INNO/FNAC, Ajuinlei (tot 1997) 



Water in de stad 
Water zichtbaar en beleefbaar maken 
 

3. Ruimte voor groen en water 

Droombeeld Tichelrei 
 



Water in de stad 
Droombeeld Ottogracht 

3. Ruimte voor groen en water 



Water in de stad 
Droombeeld Blaisantvest 

3. Ruimte voor groen en water 



Landbouw: meer stadsgericht en klimaatneutraal 
Bouwstenen: 
- Inzetten op korte ketenlandbouw 
- Streven naar meervoudig ruimtegebruik en verweving (zowel in 

stedelijk als in buitengebied) 
- Sluiten van kringlopen 
 

 

3. Ruimte voor open ruimte, groen en water 



3. Ruimte voor open ruimte, groen en water 



Landbouw: gebiedsgerichte benadering 

3. Ruimte voor open ruimte, groen en water 



Wat levert dit ons op? 

 

• Klimaatrobuuste stad 

• Gezonde en aantrekkelijke woon- en 
werkomgeving 

• Kindvriendelijke stad 

• Ruimte voor ontmoeten en ontspannen 

 

3. Ruimte voor groen en water 



4. Ruimte voor duurzame mobiliteit 



Bicycle urbanism complementair aan openbaar vervoer 

4. Ruimte voor duurzame mobiliteit 



Trager gaat sneller 

4. Ruimte voor duurzame mobiliteit 



Inzetten op veilig en comfortabel fietsnetwerk 

4. Ruimte voor duurzame mobiliteit 

Realisaties in Gent: Gaardeniersbrug/Keizerspark/Bataviabrug/fietsstraat 



Inzetten op veilig en comfortabel fietsnetwerk 

4. Ruimte voor duurzame mobiliteit 

Voorbeeld uit Kopenhagen 



Combineren van vervoerswijzen 

4. Ruimte voor duurzame mobiliteit 



Van autobezit naar autogebruik 

4. Ruimte voor duurzame mobiliteit 



Minder (parkeer)ruimte voor auto nodig, meer publieke ruimte 

4. Ruimte voor duurzame mobiliteit 



Minder (parkeer)ruimte voor auto nodig, meer publieke ruimte 

4. Ruimte voor duurzame mobiliteit 



Amsterdamstraat- Antwerpen 

4. Ruimte voor duurzame mobiliteit 

Aangepast openbaar domein 



Londenstraat - Antwerpen  

4. Ruimte voor duurzame mobiliteit 

Aangepast openbaar domein 



4. Ruimte voor duurzame mobiliteit 

Aangepast openbaar domein 

Kramersplein- Gent 



Wat levert dit ons op? 

 

• Minder verplaatsingen met de wagen 

• Meer publieke ruimte en ontmoeting 

• Beter voor klimaat 

• Kindvriendelijke en aantrekkelijke woon- 
en werkomgeving 

• Beter voor onze gezondheid 

4. Duurzame mobiliteit 



5. Mens staat centraal 



5. Mens staat centraal 

We vertrekken vanuit de leefwereld van de Gentenaars 

Project Tondelier, Rabot 



5. Mens staat centraal 

Toegankelijke stad op maat van kinderen en ouderen 

Wijkpark De Porre 



5. Mens staat centraal 

Delen en samenwerken: inzetten op het collectieve 

Co-station, Dampoort 



Ruimte voor eigen (tijdelijke) initiatieven 

5. Mens staat centraal 



Wat levert dit ons op? 

 

• Meer ruimte voor ontmoeting 

• Kindvriendelijke en aantrekkelijke woon- en 
werkomgeving 

• Levenslang wonen in de wijk 

• Warme samenleving 

5. Mens staat centraal 



Conclusie: wijs groeien 

• geen ongebreidelde groei meer binnen de open 
ruimte:  Gent groeit binnen zijn bestaande contouren  

• geen verharding zonder verzachting 
• geen verdichting zonder verluchting  
• geen wonen zonder voorzieningen (crèche, school, etc) 
• geen kleinere individuele leefruimte zonder meer 

collectieve leefruimte 



Ambities krijgen vorm op strategische plekken 

• Bestaande en lopende strategische projecten uit RSG verderzetten 
• Nadenken over nieuwe strategische plekken 

Afwerken bestaande en lopende projecten, o.a.: 
• Project Gent-Sint-Pieters 
• Stadsvernieuwingsproject Sint-Amandsberg (‘En Route’) 
• Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde) 
• Project ‘Water in de stad’ 
• Groenpoolprojecten 
• Tramlijnen 
• Project Oude Dokken 
• … 

 



Ambities krijgen vorm op strategische plekken 

Strategische projecten en plekken voor de komende decennia: 

• Bestaande en lopende strategische projecten uit RSG verderzetten 
• Nadenken over nieuwe strategische plekken 



Ambities krijgen vorm op strategische plekken 

Project Moervaartvallei 
 

• Ontwikkelingsperspectief voor valleigebied in overleg met 
provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Gent, Wachtebeke en 
Moerbeke, de natuur- en landbouworganisaties en de haven van 
Gent   

• Gouverneur is trekker  
 
Krachtlijnen 
• duidelijkheid en rechtszekerheid voor lokale, professionele 

landbouw en voor natuur 
• grotere oppervlakte voor lokale, professionele landbouw + grote 

herbevestiging 
• natuur op best passende plaatsen 



Ambities krijgen vorm op strategische plekken 

Project Moervaartvallei 
 

3 sporen 
- Spoor 1: Gewestelijk RUP in opmaak 
- Spoor 2: Strategisch openruimteproject (uitwerken visie) 
- Spoor 3: Landinrichtingsproject VLM 



Ambities krijgen vorm op strategische plekken 

Strategisch project Kouter- en Leieland 
• Opzetten overlegstructuur (verenigingen, overheidsinstanties en 

individuele personen)  
• Uitwerken van een gezamenlijke, samenhangende gebiedsvisie en 

actieplan rond volgende hoofddoelstellingen:  
1. het typische landschap met kouters, bulken, steilranden en meersen 

versterken en herstellen; 
2. de riviervallei verder ontwikkelen als een aaneengesloten, ecologische 

drager van het landschap; 
3. de grotere groengebieden, de riviervallei en het kouterland verbinden in 

een groen raamwerk; 
4. belang van eigenheid en herkenbaarheid van de dorpen met aandacht voor 

erfgoed; 
5. de doorwaadbaarheid en beleving van het landschap verhogen en de 

bereikbaarheid van de stedelijke en de open ruimte verbeteren 
(tragewegennetwerk) 

6. de verschillende gebruikers van de open ruimte tot een evenwichtig en 
sterker geheel verweven en samenbrengen 



Ambities krijgen vorm op strategische plekken 

Wat met het E17-viaduct? 



Ambities krijgen vorm op strategische plekken 

Wat met het E17-viaduct? 



Wat levert ons dit op? 

Ambities krijgen vorm op strategische plekken 

• Creëren ruimte voor 
verdichten en verluchten 

• Impact op de gezondheid 
• Ruimte voor ontmoeten 
• Co-creatie 
• Faciliteren duurzame 

mobiliteit 
• …  



Ruimte voor Gent in 2 minuten 

Conclusie: wijs groeien 

 
(internetlink) 

 

C:/Users/Verledsi/Desktop/infomomenten RvG/170215_StadGent_sfx.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=8P0o0T-WLqo


Het openbaar onderzoek loopt van 1 september 2017 
tot en met 29 november 2017.  
 

Een bezwaar indienen kan op volgende manieren: 
• aangetekende brief aan de GECORO, p.a. Stadhuis, 

Botermarkt 1, 9000 Gent. 
• mail sturen aan gecoro@stad.gent 
• afgeven tegen ontvangstbewijs bij het Loket 

Stedenbouw en Openbaar Domein, AC Zuid 

Hoe een bezwaarschrift indienen? 



Vragen en opmerkingen? 


