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1. Inleiding  

1.1 Ligging van het plangebied en historiek van het 
dossier 

1.1.1 Ligging 
Het plangebied maakt deel uit van de historische stadskern van Gent. Het bevindt 
zich in het zuid-oostelijke deel van het centrum binnen de stadsring (R40). 
Noordoostelijk daarvan ligt het station Dampoort. De kruising van de 
autosnelwegen E17 en E40 is minder dan 4 kilometer ten zuiden van het 
plangebied gelegen. Het gebied vormt een belangrijke “poort” voor het 
autoverkeer.  
Op microschaal wordt het BPA gebied gesitueerd in de kromming van de Schelde. 
Het gebied ligt minder dan één kilometer ten zuidoosten van de autovrije gedeelten 
van het centrum in de omgeving van de Korenmarkt, de Langemunt en de 
Vrijdagmarkt. Ten zuiden van het plangebied ligt de verbindingsweg naar de 
autosnelweg E17, de stadsring, de N9 Brusselsesteenweg en de woongebied van 
Ledeberg. 
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1.1.2 Historiek van het dossier 
Dit BPA vormt een deel van het totale plangebied binnenstad. Het BPA nr. 121, 
binnenstad deel zuid werd opgesteld in 1988. Dit vernieuwende plan bepaalt nog 
steeds wat en hoe er in de binnenstad gebouwd mag worden. Nieuwe 
stedenbouwkundige projecten (bebouwing Koepoortkaai, verbouwing Capitole) en 
de kamerwoningenproblematiek eisen een aanpassing van het plan. Daarom werd 
het in 1997 in herziening gesteld.1 
De door de stad geschetste kamerwoningenproblematiek en het verdringen van 
geschikte eensgezinswoningen kan deels ook door een bestemmingsplan 
beantwoord worden. De Koepoortkaai is, sedert het slopen van de fabriek, een 
braakliggend terrein dat de stedelijke- en woonkwaliteit aantast. De Capitole is een 
gebouw dat vroeger onder meer als theater en cinema gebruikt werd. Dit gebouw 
wordt geconfronteerd met leegstand. Een nieuwe functie kan slechts gevonden 
worden na een aanpassen van het gebouw aan nieuwe behoeften, waarodner 
stedenbouwkundige.  

1.2  Begrenzing van het Plan 
Het BPA Binnenstad nr. 121 deel zuid wordt begrensd door de assen van de 
Muinklaan, de Jules Bruykerdreef en de Vijfwindgatenstraat in het zuiden. In het 
westen, noorden en oosten wordt de grens gevormd door de loop van de 
(voormalige) Schelde. De precieze begrenzing is aangeduid op plan. Analyse van 
de bestaande rechtstoestand  

1.3  Het gewestplan 
Het gewestplan van “Gentse en Kanaalzone” werd vastgesteld bij K.B. op 14 
september 1977 (B.S. 8 oktober 1977). Het gebied is hoofdzakelijk bestemd als 
woongebied met culturele, historische en / of esthetische waarde. In de 
omzendbrief van 8juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (B.S. 23 augustus 1997) is het 
aangewezen om de Afdeling Monumenten en Landschappen2 te raadplegen. 
Luidens de omzendbrief is het aangewezen om een advies in te winnen voor 
projecten die een invloed kunnen hebben op de culturele, historische en/of 
esthetische waarde. Bouwvergunningen in deze gebieden kunnen geschorst worden 
wanneer het voorgesteld project ernstige schade aan het cultureel, historisch of 
esthetisch belang van de site kan teweegbrengen. 

                                                      
1 De gemeenteraad besliste op 25 juni 1996 om de Vlaamse regering te vragen een 

beslissing te nemen dat het bpa diende te worden herzien. De bevoegde Vlaamse minister 
besliste op 4 april 1997. 

2 Een afdeling van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten 
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.  
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Het Koning Albert Park is bestemd als parkgebied en de omgeving van het 
Woodrow Wilsonplein als een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbare nutsvoorzieningen. 

1.4 Bijzondere plannen van aanleg in de omgeving 
Volgens de gemeentelijke administratie zijn er drie binnenstedelijke Bijzondere 
Plannen van Aanleg in de nabije omgeving van het plangebied gesitueerd.  

Tabel 1: Bijzondere plannen van aanleg in de omgeving 
Naam nummer Datum van goedkeuring 

Binnenstad deel Muinkpark 122 M.B. 09/06/95 

Binnenstad deel Sint Macharius 125 V.E. 31/07/91 

Binnenstad deel Heernis 126 M.B. 18/07/89 

1.5 Het bestaand plan van aanleg: BPA nr. 121 
binnenstad deel Zuid 

Het bestaande Plan van Aanleg is opgemaakt in 1988 en werd goedgekeurd bij 
Ministerieel Besluit op 7 februari 1991. De voorschriften van het plan zijn 
opgedeeld in drie artikels: algemene bepalingen, bestemmingsvoorschriften en 
bouwvoorschriften.  
De algemene bepalingen omschrijven de gebruikte definities. De 
bestemmingsvoorschriften zijn gegroepeerd in 7 zones en drie klassen. De zones 
hebben betrekking op de toegelaten bestemmingen in de strook van hoofd- en 
bijgebouwen. De bestemmingsvoorschriften zijn gevat in een tabel. De klassen 
bepalen de bestemmingen in de tuinstroken en de binnenkernen. Afhankelijk van 
de klasse is de maximum bebouwbare oppervlakte beperkt tot 75 %, 50 % of 25 %.  
De bouwvoorschriften zijn opgebouwd in functie van de harmonieregel. Deze is 
bepalend voor de hoogte van gevel en gebouw. Een referentiehoogte duidt het 
gewenste gabariet aan in aantal bouwlagen. Het plan vermeldt drie 
referentiehoogten die afhankelijk van de ligging, nagevolgd moeten worden.  De 
diepte van de gebouwen wordt eveneens bepaald in functie van een 
referentiewaarde. Deze wordt, afhankelijk van de ligging, bepaald door de 
aangrenzende hoofdgebouwen, dichtbijgelegen hoofdgebouwen of kan, wanneer er 
geen hoofdgebouwen in de buurt zijn, vrij bepaald worden. Bijgebouwen moeten 
gevat worden in de strook voor hoofd- en bijgebouwen. De diepte van de 
constructies binnen de tuinstrook en op de binnenkern is niet bepaald. Deze 
constructies worden gevat in de algemene bepalingen van de zone-indeling. Een 
aantal bepalingen handelen over het gebruik van gevelmaterialen en de 
dakbedekking. Inzake parkeergelegenheden en publiciteit wordt verwezen naar de 
laatste verordeningen. Een formulier bouwaanvraag BPA binnenstad is in het 
bundel met voorschriften opgenomen. 

1.6 Verkavelingsplannen 
Er zijn geen verkavelingsvergunningen in het plangebied verleend.  
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1.7  Rooilijnplannen 
De rooilijnen zijn aangeduid op het plan van de bestaande juridische toestand.  

1.8  Statuut van de wegen en de waterlopen 
De Zuidparklaan, de Franklin  Franklin Rooseveltlaan, de Jules De Bruyckerdreef, en 
een smalle strook over het Woodrow Wilsonplein zijn gewestwegen. Alle andere 
straten en wegen zijn gemeentewegen. 
De Schelde is een waterloop van eerste categorie.  

1.9 Toegekende milieu- en exploitatievergunningen. 
Volgende relevante milieu- en exploitatievergunningen zijn in het plangebied 
goedgekeurd: 

Tabel 2: Milieu en exploitatie vergunningen 
dossier 

nummer 

exploitatiezetel nr bedrijvigheid datum  klasse vervaldatum 
vergunning 

2290 ABEELSTRAAT 37 BREIGOEDFABRIEK 
(BESTAAT NIET MEER) 

17/08/62 1 17/08/92

2286 ABEELSTRAAT-
APOSTELHUIZEN 

0 Parkeerplaats voor 29 
personenwagens niet meer 
vergunningspg 

8/09/90 1 8/09/10

3132 BRABANTDAM 92 BIOSCOOPZAAL 5/12/75 2 16/04/04

4735 FRANKLIN  FRANKLIN 
ROOSEVELTLAAN 

6 KARABIJNSCHIETING 6/07/71 2 6/07/01

4735 FRANKLIN  FRANKLIN 
ROOSEVELTLAAN 

6 2de schietstand voor wapens met 
veren of perslucht 

12/04/72 2 6/07/01

4826 HERTSTRAAT 33 BEENHOUWERIJ MET 
ELEKTROMOTOREN ZIE 
VLAREM 

24/01/85 2 24/01/95

3235 KEIZER KARELSTRAAT 152 ZIE VLAREM 3235/E/1 
OPNIEUW VERGUND 
BENZINESTATION 

20/08/65 2 20/08/95

3235 KEIZER KARELSTRAAT 152 het verder expl. en wijzigen van 
bestaand service-station. 

20/12/94 2 20/12/14

2818 LANGE VIOLETTENSTRAAT 7 OVERNAME BEENHOUWERIJ 
EN HET LOZEN VAN 
NORMAAL 
HUISAFVALWATR 

23/02/95 2 4/02/97

1425 LANGE VIOLETTENSTRAAT 172 het verder exploiteren van een 
autoherstelwerkplaats. 

5/11/93 2 5/11/13

2034 LANGE VIOLETTENSTRAAT 285 het exploiteren van een 
autoherstelwerkplaats. 

18/01/94 2 18/01/14

617 KAREL ANTHEUNISSTRAAT 2 het regulariseren van een 
landbouwbedrijf. 

24/11/92 2 31/08/11

721 KAREL ANTHEUNISSTRAAT 5 het exploiteren van metaal 
bwerkingsplaats 16 kW 

29/09/92 2 29/09/12

1194 REEP 44 het verder exploiteren van een 
service-station. 

16/03/93 2 16/03/13
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5604 SCHEPENENVIJVERSTRAAT 0 het exploiteren van een lunapark 
met 24 speelautomaten. 

7/10/97 2 7/10/17

6055 SCHEPENENVIJVERSTRAAT 6 het exploiteren van een lunapark 
met ongeveer 25 automaten 

3/12/98 2 3/12/18

1492 VLAANDERENSTRAAT 51 het exploiteren van een fotolabo. 29/06/93 2 29/06/13

4054 WOODROW WILSONPLEIN 0 het exploiteren van een 
supermarkt. 

6/01/95 2 6/01/15

4401 WOODROW WILSONPLEIN 0 het exploiteren van een 
multifunctioneel complex. 

26/10/95 2 26/10/15

3917 WOODROW WILSONPLEIN 1 kantoorgebouw 15/06/95 1 

4408 WOODROW WILSONPLEIN 2 administratief centrum 16/11/95 2 16/11/15

5746 ZUIDSTATIONSTRAAT 31 exploiteren van een lunapark. 9/11/97 2 9/11/17

 
Uit deze lijst blijkt dat er slechts een beperkt aantal milieuvergunningen uitgereikt 
werd in het plangebied. De ambachtelijke bedrijvigheid in het plangebied is 
beperkt en situeert zich vooral in de opgesomde vergunningen. 

1.10 Beschermde monumenten en stadsgezichten 
De beschermde monumenten en stadsgezichten zijn aangeduid op het plan van de 
bestaande rechtstoestand. 
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2. Analyse van de bestaande feitelijke 
toestand  

2.1 Historisch-ruimtelijke ontwikkeling 

2.1.1 Ontwikkeling vóór de 19de eeuw 
Het plangebied wordt ten noordwesten begrensd door de Schelde die van 843 
enkele eeuwen lang de grens vormde tussen het Franse koninkrijk en het Duitse 
Keizerrijk. Daar bevond zich ook de grens van Gents oudste middeleeuwse portus 
(9de-10de eeuw). Het betrokken plangebied is derhalve buiten deze portus gelegen. 
Dit houdt niet in dat er destijds geen bewoning was.  
Het plangebied bevond zich eveneens buiten het Blandiniumklooster dat in de 7de 
eeuw, ten westen van de Schelde, op de flank van de Blandijnberg werd opgericht 
en zich later ontwikkelde tot de Sint-Pietersabdij, een van de machtigste 
instellingen van Vlaanderen. Bij de uitbreiding van de middeleeuwe portus tot stad 
werd omstreeks 1100 aangelegd. De Schelde (Reep) bleef de zuidelijke grens en 
het plangebied behoorde niet bij de omwalde stad.  
Belangrijk evenwel voor de ontwikkeling van het betrokken deelgebied was de 
grote handelsweg over land die van in de 11de eeuw Brugge met Keulen verbond 
en een aantrekkingspool van economische bedrijvigheid, handel en verkeer werd. 
Het tracé van het deel dat Gent met Brabant verbond, is terug te vinden in het 
verloop van de Brabantdam, Lange Violettenstraat en Brusselsepoortstraat. Waar 
de oorspronkelijke topografie door de alluviale meersgebieden van de diverse 
Schelde-armen te moerassig was, werd de weg verhoogd aangelegd.  
Wellicht mede onder impuls van deze verkeersweg breidde de middeleeuwse stad 
zich verder uit in zuidelijke richting. Dit in verschillende etappes die precies in het 
plangebied te lokaliseren zijn. De annexatie van het gebied Overschelde vormde 
een eerste etappe in deze ontwikkeling. Dit geschiedde in 1254. Rondom dit gebied 
werd een stadsomwalling aangelegd die moet gesitueerd worden op het tracé 
Veerkaai, Koepoortkaai, Sint-Kristoffelstraat, Schepenvijverstraat en 
Overscheldestraat.  
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In het begin van de 14de eeuw werd de Hooie bij de middeleeuwse stad gevoegden 
ontstond er een nieuwe stedelijke afbakening waarvan het tracé terug te vinden is 
aan de zuidkant van het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie en in de 
Vijfwindgatenstraat, tot aan de Oude Schlde-arm die kronkelend tussen de Hubert 
Frère-Orbanlaan en de Lange Violettenstraat te situeren is. Het begijnhof, voor het 
eerst vermeld in 1262, lag aanvankelijk buiten de stad en werd pas omstreeks 
1325-1326 in de nieuwe stadsvesting opgenomen.  
In een volgende etappe werd de zuidelijke uitbreiding nog verdergezet. Het Zand 
en de heerlijkheid Raveschoot werden ingepalmd. In 1378-1384 werd omheen dit 
geannexeerde gebied de Keizersvest gegraven en kwamen de Brusselsepoort of 
keizerspoort en de Sint-Lievenspoort tot stand.  
Het gehele gebied, behalve de Muinkmeersen met hun kenmerkende urbanisatie in 
de 19de-20ste eeuw, wordt gekenmerkt door een belangrijke archeologische en 
cultuurhistorische waarde.  

2.1.2 Stedenbouwkundige ontwikkeling in de 19de eeuw 
De Muinkmeersen vormden in 1834 de ideale locatie voor een treinstation vlakbij 
het stadscentrum, althans nadat het gebied drooggelegd en opgehoogd was; daarbij 
werd ook de Oude Schelde grotendeels gedempt. Het nieuwe station werd 
verbonden met de Brabantdam via de Zuidstationstraat en met de Sint-
Pietersnieuwstraat via de Lammerstraat, waarbij een nieuwe brug over de 
Muinkschelde werd gebouwd. Dit is de oudste gietijzeren brug van Gent, gebouwd 
door de Luikse metaalconstructeur Marcellis, naar wie de brug tevens genoemd is. 
De eerste trein reed in 1837, maar pas in 1850 was het definitieve Zuidstation 
voltooid. 
Aan het stationsplein (huidig Woodrow Wilsonplein / Graaf van Vlaanderenplein) 
vestigden zich de typische stationsbuurtfuncties: cafés, restaurants, hotels, en later 
ook bioscopen (met als meest bekende de Capitole). Langs weerszijden van de 
spoorweg werden boulevards aangelegd met statige herenhuizen (de huidige F.D.  
Franklin Rooseveltlaan en H. Frère-Orbanlaan). In 1846-52 werd tussen de 
Zuidstationstraat en de Brabantdam de enige winkelgalerij van Gent gebouwd: de 
Vanderdonckdoorgang, beter bekend als het Glazen Straatje. Tussen de spoorweg 
en de Muinkschelde werd in dezelfde periode een dierentuin opgericht. 
Op de plaats waar de Zuidstationstraat op de Brabantdam uitkwam (ter hoogte van 
de voormalige Hooipoort) werd het Sint-Annaplein aangelegd. Dit plein heette 
oorspronkelijk Jacob van Arteveldeplein, maar werd later vernoemd naar de Sint-
Annakerk, gebouwd in 1853-59 in eclectische stijl (byzantijns/gotisch), ter 
vervanging van de kapel in de Lange Violettenstraat. Op een quasi rechte lijn van 
het Sint-Anna-plein naar Sint-Jacobs werd in 1841 de Keizer Karelstraat 
aangelegd, gekenmerkt door statige herenhuizen. In 1860 werd de omliggende 
arbeiderswijk, met tal van beluiken, “gesaneerd”, zijnde met de grond gelijk 
gemaakt en vervangen door burgerhuizen.  
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Een tweede fase in de urbanistische ontwikkeling van het “Zuid” greep plaats 
vanaf 1882, met de uitvoering van het zgn. Zollikofer-De Vigneplan. Dit voorzag 
in een doorbraak door de wijk vóór het station, enerzijds om een rechtstreekse 
verbinding met het stadscentrum te realiseren (zonder omweg via de Brabantdam), 
anderzijds om deze verkrotte volksbuurt, net als die rond de Keizer Karelstraat, te 
“saneren” en te “camoufleren”. Het terrein werd tevens opgehoogd om de 
frequente overstromingen tegen te gaan. Het resultaat was de Vlaanderenstraat, 
die zich voorbij de Schelde splitste in de Limburgstraat naar de kathedraal en het 
stadhuis en de Henegouwenstraat naar het provinciebestuur en de Aula van de 
universiteit. Daarbij werd de Schelde tussen de Brabantdam en de Vlaanderenstraat 
gedempt en het Lieven Bauwens- en François Laurentplein aangelegd. Op de 
kruising van de Vlaanderen-straat en de Brabantdam ontstond het Julius 
Lippensplein (het “Rond Punt”). 
De aanleg van deze nieuwe commerciële as ging ten koste van de Zuidstationstraat, 
de Keizer Karelstraat en vooral de Vanderdonckdoorgang. Deze verloor veel van 
haar aantrekkingskracht aangezien ze niet langer de kortste weg tussen het station 
en het centrum vormde. De handels- en horecafunctie verzwakte stelselmatig en 
werd vervangen door prostitutie. Deze vestigde zich ook in de straten tussen de 
Keizer Karelstraat en de Brabantdam (onder meer in de Belgradostraat). Voor de 
volledigheid vermelden we de bouw van het Van Eyck-zwembad aan het Julius de 
Vigneplein in 1892. 

2.1.3 Stedebouwkundige ontwikkeling in de 20ste eeuw 
De derde belangrijke ontwikkelingsfase ging gepaard met de afbraak van het 
station in 1928. Dit oude kopstation was in de voorgaande decennia overvleugeld 
door het Sint-Pietersstation, dat in 1909-12 gebouwd was op de lijn Brussel-kust 
nabij de terreinen van de wereldtentoonstelling van 1913. Op de plaats van het 
spoorwegtracé naar Brussel werd het Koning Albertpark (beter bekend als 
Zuidpark) aangelegd, terwijl de lijn naar Antwerpen ingenomen werd door de 
Tweebruggenstraat en de Kasteellaan. Rond 1913 was de dierentuin reeds 
opgedoekt en in de loop van de jaren ’20 en ’30 vervangen door een nieuwe 
woonwijk, gecentreerd op de Tentoonstellingslaan. Het Muinkpark en de 
straatnamen in deze wijk zijn de enige sporen die verwijzen naar de vroegere zoo. 
Na Wereldoorlog II werd op de plaats van het vroegere station het gebouw van de 
elektriciteits-, gas- en watermaatschappij (EGW) opgetrokken. In de jaren ’70 
werd het zuidelijk deel van het Zuidpark opgeofferd aan de toegangsweg naar de 
autostrade E17, waardoor de Franklin Roosevelt- en de Hubert Frère-Orbanlaan 
hun residentieel karakter grotendeels verloren. Een andere zware ingreep was het 
inkokeren van de Schelde (Reep) van het Lieven Bauwensplein tot aan de 
samenvloeiing met de Leie. Het homogene karakter van de Keizer Karelstraat 
raakte verstoord door de bouw van onaangepast hoogbouw aan de Gebroeders Van 
Eyckstraat. 
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De belangrijkste veranderingen onderging het Zuidkwartier echter vanaf het einde 
van de jaren ’80. Toen werd het EGW-gebouw omgevormd tot de openbare 
bibliotheek, ter vervanging van het te klein geworden gebouw aan de Kouter. 
Naast dit modernistisch gebouw werd het nieuw stedelijk administratief centrum 
gebouwd in postmoderne stijl. Aan de overkant van het Wilsonplein kwam, 
ondanks zwaar protest, het grootschalige Urbis-project tot stand. Hierbij werd het 
(verkrotte) bouwblok, tussen het plein, de Kuiperskaai en de Oudescheldestraat, 
met de grond gelijk gemaakt en vervangen door een pseudo-neoklassiek winkel- en 
kantoor-complex. Een vleugel van dit complex wordt ingenomen door het 
provinciebestuur. 
Het Wilsonplein zelf werd volledig heringericht en verkeersvrij gemaakt, behalve 
voor fietsers en openbaar vervoer. Onder het plein kwam een grote parkeerplaats 
tot stand. Het verbieden van het autoverkeer van het Sint-Annaplein naar de  
Franklin Rooseveltlaan en de Lammerstraat (de Zuidstationstraat is een 
éénrichtingsstraat geworden) heeft zware repercussies voor de 
verkeersleefbaarheid in de Lange Violettenstraat en de Sint-Lievenspoortstraat. Het 
doorgaand verkeer naar de E17 moet sindsdien immers voor een groot deel door 
deze straten, die daarvoor niet geschikt zijn. 

2.2 De structuur van en de functies in het plangebied 
Het BPA-gebied Gent-Zuid omvat de statistische sector A20 Centrum-Zuid en 
delen van de sectoren A221 Brusselse Poort, A23 Zuidpark en A24 Dierentuin. 
Centrum-Zuid omvat het gebied tussen de Reep (Schelde) enerzijds en het 
Wilsonplein en het Sint-Annaplein anderzijds (de historische stadswijk 
Overschelde). Zuidpark omvat het gelijknamige park met de aangrenzende 
bebouwing ( Franklin Rooseveltlaan en Hubert Frère-Orbanlaan) en loopt in het 
zuiden door tot aan de (nieuwe) Schelde. Brusselse Poort omvat het gebied ten 
oosten daarvan, tot aan de Benedenschelde, met de Lange Violettenstraat-
Brusselsepoortstraat als centrale as. Sector Dierentuin tenslotte strekt zich ten 
westen van het Zuidpark uit en is genoemd naar de voormalige dierentuin in dit 
gebied; een klein deel van de sector ligt ten zuiden van de kleine ring.  
De sectoren “Brusselse Poort” en “Zuidpark” vallen voor ongeveer de helft binnen 
het BPA-gebied, “Dierentuin” voor een derde. De hierna volgende cijfers slaan 
steeds op de volledige statistische sectoren, m.a.w. op een gebied dat groter is dan 
het BPA-gebied, maar aangezien statistische sectoren zo homogeen mogelijke 
ruimtelijke en socio-economische eenheden zijn, mag ervan uitgegaan worden dat 
ze er toch voldoende representatief voor zijn.  
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2.2.1 Bevolking 
______________________________________________________Tabel 3: Bevolkingsevolutie 

Bevolkings-evolutie bevolking 1981 bevolking 1996  % evolutie 

Centrum-Zuid 2.074 1.667 -19,6 

Brusselse Poort 1.744 1.452 -16,7 

Zuidpark 1.814 1.590 -12,4 

Dierentuin 3.437 2.957 -14,0 

totaal Zuid 9.069 7.666 -15,5 

Gent-Centrum 87.086 77.605 -10,9 

Groot-Gent 238.721 225.485 -5,5 

De vier statistische sectoren samen telden in 1996 7666 inwoners, wat een afname 
is t.o.v. 1981 met maar liefst 15,5 %. De ontvolking is in deze wijk dus nog 
beduidend sterker dan in Gent-centrum als geheel (Klein-Gent tussen de haven en 
de spoorweg Brussel-Oostende) (-10,9 %), en zeker dan in de volledige gemeente 
(-5,5 %). De ontvolking is het sterkst in de sector Centrum-Zuid. 

_________________________________________ Tabel 4: Leeftijdsopbouw van de bevolking 
Leeftijdsopbouw  % 0-14 j  % 15-64 j  % 65+ j VI (1) 

Centrum-Zuid 9,0 73,0 17,8 198 

Brusselse Poort 11,0 66,9 22,0 200 

Zuidpark 6,0 58,4 35,7 597 

Dierentuin 11,8 67,4 20,6 174 

totaal Zuid 9,9 66,7 23,4 237 

Gent-Centrum 14,6 65,1 19,5 134 

Groot-Gent 15,9 65,5 18,2 115 

(1) VI = verouderingsindex :  % 65+ j / 0-14 j 
De bevolking in deze vier sectoren is zeer sterk verouderd: minder dan 10 % is 
jonger dan 15 jaar, bijna een kwart is 65 jaar of ouder. De bevolking is zeer oud in 
sector Zuidpark (woonachtig in de appartementen langs de Franklin Rooseveltlaan 
en de Frère-Orbanlaan). Sector Centrum-Zuid telt verhoudingsgewijs veel minder 
bejaarden. 
De oude bevolkingsstructuur weerspiegelt zich ook in de geringe gezinsgrootte (in 
feite aantal inwoners per particuliere woning): 1,91 in 1991 (Gent-centrum: 2,16 ; 
Groot-Gent : 2,38). Deze is sindsdien ongetwijfeld nog aanzienlijk gedaald. De 
gezinsgrootte is logischerwijze het laagst in sector Zuidpark (1,77 : zeer veel 
alleenstaande bejaarden). In Centrum-Zuid (1,92) ligt het lage cijfer veeleer aan het 
grote aantal alleenstaanden 15 tot 65-jarigen.  
6,7 % van de bevolking bestaat uit vreemdelingen. Dit is maar de helft van het 
gemiddelde van Gent-Centrum. Bovendien zijn slechts één zesde hiervan echte 
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migranten (Turken en Noordafrikanen). Het aantal migranten is met name te 
verwaarlozen in sector Zuidpark. 

________________________________________________________ Tabel 5: Gezinsinkomen 
Gezinsinkomen gemiddeld 

inkomen (BEF) 
mediaan inkomen 

(BEF) 
 % inkomens 

<500000 BEF 
 % OCMW-

gerechtigden 

Centrum-Zuid 714.200 578.200 40,0 8,4 

Brusselse Poort 787.300 650.800 32,9 5,3 

Zuidpark 924.200 720.000 33,0 1,9 

Dierentuin 903.300 730.600 30,0 5,3 

totaal Zuid 847.100  33,3 5,3 

Gent-Centrum 801.500  32,9 4,4 

Groot-Gent 854.600  29,8 2,6 

Het gemiddeld gezinsinkomen ligt in het BPA-gebied vrijwel op het Gents 
gemiddelde en boven het gemiddelde van Gent-centrum. Er zijn wel sterke interne 
inkomensverschillen tussen de sectoren: laag in Centrum-Zuid (40 % minder dan 
500.000 BEF), vrij hoog in Zuidpark (veel welstellende gepensioneerden) en in de 
Dierentuinwijk. De inkomensverschillen blijken ook uit het percentage OCMW-
gerechtigden: maar liefst 8,4 % in Centrum-Zuid, tegenover 1,9 % in Zuidpark. 
Het algemeen gemiddelde (5,3 %) ligt duidelijk boven dat van Gent-Centrum en 
zeker boven dat van Groot-Gent. 

2.2.2 Woningen 
___________________________________________Tabel 6: Evolutie in het aantal woningen 

Woningen 1991 Aantal 
particuliere 
woningen 

 % evolutie 1981-
91  

 % eigenaars  % evolutie 
eigenaars 

Centrum-Zuid 959 -14,3 22,2 +1,2 

Brusselse Poort 781 -9,7 34,3 +4,8 

Zuidpark 958 -3,1 45,6 +1,7 

Dierentuin 1.626 -7,1 35,6 +2,8 

totaal Zuid 4.324 -8,4 34,6 +2,6 

Gent-Centrum 37.336 -5,8 36,6 +4,4 

Groot-Gent 96.526 -0,7 48,3 +4,4 

Het aantal bewoonde particuliere woningen is tussen 1981 en 1991 in iets mindere 
mate afgenomen dan het inwonertal (-8,4 % tegenover -15,5 %), als gevolg van de 
opgetreden gezinsverdunning. De afname van de woningvoorraad is wel veel 
sterker dan in de Gent-centrum en zeker dan in Gent als geheel. De daling was zeer 
uitgesproken in Centrum-Zuid, mede door de afbraak van een gans woonblok voor 
de bouw van het Urbis-project. 
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Het percentage eigenaars ligt bijna op het gemiddelde van Gent-centrum, maar ver 
onder dat van Groot-Gent. Intern valt het contrast op tussen Zuidpark en Centrum-
Zuid. Het lage  % eigenaars in deze laatste sector wijst er samen met de leeftijds- 
en inkomensstructuur op dat dit een gebied is met een weinig stabiele bevolking: 
veel jonge één- of tweepersoonsgezinnen die hier een woning huren in afwachting 
van een verandering/verbetering in hun sociale en fiscale positie. Het percentage 
eigenaars is in deze sector tussen ’81 en ’91 ook slechts lichtjes toegenomen, in 
tegenstelling tot bv. Brusselse Poort. 

___________________________________________________________ Tabel 7: Woningtype 
 % woningen naar 

grootte van 
woongebouw 

ééngezins-
huis 

huis met 2 
woningen 

huis met 3-4 
woningen 

huis met 5-9 
woningen 

huis met 10+  
woningen 

Centrum-Zuid 28,9 8,0 18,1 11,7 26,7 

Brusselse Poort 39,9 6,3 14,6 12,2 20,7 

Zuidpark 6,3 1,3 3,7 13,7 71,8 

Dierentuin 35,7 5,5 13,9 13,7 26,1 

totaal Zuid 28,4 5,3 12,7 13,0 35,4 

Gent-Centrum 45,8 5,1 10,1 9,5 24,6 

Groot-Gent 64,4 4,7 6,6 6,8 14,4 

Het plangebied wordt gekenmerkt door een laag aandeel ééngezinswoningen en 
een hoog aandeel woningen in grote appartementsgebouwen. Het aandeel 
ééngezinswoningen is in het voorafgaande decennium trouwens met 6 % gedaald. 
De sector Zuidpark spant hierbij duidelijk de kroon : bijna drie kwart van de 
woningvoorraad bestaat uit appartementen in één van de grote 
appartementsgebouwen langs de Roosevelt- en de Frère-Orbanlaan. Uit de 
leeftijdsopbouw van de bevolking blijkt dat deze in aanzienlijke mate door 
bejaarden ingenomen worden. In de andere buurten is de toestand sterk 
vergelijkbaar met het gemiddelde van Gent-centrum. De 1.230 ééngezinswoningen 
komen voor het overgrote deel in gesloten bebouwing voor, nl. voor 92 %, hetgeen 
vergelijkbaar is met Gent-centrum (Groot-Gent: 66 %). 

________________________________________________ Tabel 8: Ouderdom van woningen 
Ouderdom woningen 

1991 
voor 
1919 

1919-
1945 

1946-
1961 

1962-
1970 

1971-
1980 

1981-
1991 

onbe-
kend 

Centrum-Zuid 25,2 11,3 14,1 12,4 3,2 1,5 32,3 

Brusselse Poort 22,2 11,4 14,3 14,6 4,7 1,7 31,1 

Zuidpark 5,6 3,1 21,6 34,2 17,4 3,8 14,2 

Dierentuin 20,2 16,0 10,1 10,5 12,5 2,6 28,0 

totaal Zuid 18,5 11,3 14,3 16,9 10,2 2,4 26,5 

Gent-Centrum 25,4 13,0 14,6 10,2 8,5 2,8 25,5 

Groot-Gent 17,8 15,7 18,5 11,1 12,1 5,3 19,6 

De ouderdom van het woningpark is in drie van de vier sectoren weer sterk 
vergelijkbaar met Gent-centrum. Het gaat dus om een oude woningvoorraad, 
waarvan de oudste klassen bovendien nog onderschat zijn, gelet op het zeer hoge 
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percentage “onbekend”. De uitzondering is eens te meer sector Zuidpark, waar de 
meeste appartementsgebouwen duidelijk dateren uit de jaren ’60 en ’70. De 
bouwactiviteit lag in de jaren ’80 iets onder het gemiddelde van Gent-centrum en 
op minder dan de helft van dat van heel Gent. Dit verklaart samen met afbraak van 
oude woningen en vervanging door niet-woonfuncties, de sterke afname van de 
woningvoorraad in het BPA-gebied. Ook het percentage woningen dat in de jaren 
’80 werd verbouwd of gerenoveerd ligt duidelijk onder het gemiddelde: 4,4 % 
t.o.v. 6,5 % voor Gent-centrum én Groot-Gent. 

_________________________________________________Tabel 9: Uitrusting van woningen 
Uitrusting 

woningen 1991 
stromend 

water 
WC met water-

spoeling 
bad-kamer of 

douche 
telefoon garage tuin 

Centrum-Zuid 99,8 95,5 83,3 65,6 12,9 10,3 

Brusselse Poort 99,7 89,5 81,0 71,4 21,3 15,7 

Zuidpark 100,0 99,5 97,7 84,9 37,7 5,1 

Dierentuin 99,8 94,8 86,8 70,7 20,7 20,1 

totaal Zuid 99,8 95,1 87,4 72,8 22,8 13,8 

Gent-Centrum 99,8 90,6 82,0 71,0 17,1 21,4 

Groot-Gent 99,7 90,8 84,1 75,4 33,1 47,0 

Het uitrustingsniveau van de woningen in het gebied ligt over de ganse lijn boven 
het gemiddelde in Gent-centrum, behalve op het vlak van het aantal woningen met 
eigen tuin. Er is wel een vrij sterke interne differentiatie. Centrum-Zuid scoort 
vooral zwak voor de criteria telefoon en garage, Brusselse Poort voor  WC en 
badkamer/douche en Zuidpark voor tuin (cfr. zeer hoog  % appartementen). 
Zuidpark scoort dan weer opvallend goed voor wat garages betreft (in de 
kelderverdiepingen van de appartementsgebouwen) en Dierentuin voor het 
criterium tuin. De differentiatie in uitrustingsniveau is logisch te verklaren vanuit 
de ouderdom en het type (huis of appartement) van de woningen. 

2.3 Analyse van het bestaande B.P.A. 

2.3.1 Beknopt overzicht van de voorschriften 
Het bestaand Bijzonder Plan van Aanleg houdt het midden tussen een Plan dat 
opgebouwd is met teksten en één met tabellen. De bestemmingsvoorschriften zijn 
alle vervat in een tabel, de bouwvoorschriften in tekst. Het gehele plan is opgesteld 
met het doel om met een beperkt aantal algemeen geldende voorschriften het 
gehele plangebied te ordenen.  
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De algemene bepalingen beperken zich tot het definiëren van de gehanteerde 
begrippen. De bestemmingsvoorschriften zijn opgebouwd rond ingetekende zones 
en klassen. De zone-indeling heeft betrekking op de bestemmingen van de hoofd- 
en bijgebouwen, terwijl de klasse-indeling bepalend is voor de bestemmingen en 
de bezetting van de tuinstrook en binnenkern. 
De volgende zones worden onderscheiden : 
• Zone A voor woningen : Naast de hoofdbestemming wonen is een 

nevenbestemming op maximum één bouwlaag toegestaan, met uitzondering van 
hotels en ambachtelijke bedrijven. Gemeenschapsvoorzieningen op buurtniveau 
zijn als nevenbestemming toegestaan zonder beperkingen. 

• Zone AA voor woningen : Idem, maar andere vormen van horeca zijn evenmin 
toegestaan. 

• Zone B voor woningen : Naast de hoofdbestemming wonen is een 
nevenbestemming toegelaten op voorwaarde dat 50 % van de bruto 
vloeroppervlakte van het hoofdgebouw wonen als hoofdbestemming heeft en de 
nevenbestemming niet meer dan 500m² inneemt. Hotels en 
gemeenschapsvoorzieningen op buurt- of stedelijk niveau zijn als 
nevenbestemming toegestaan zonder beperkingen. Ambachtelijke bedrijven zijn 
niet toegestaan. 

• Zone BB voor woningen : Idem, maar horeca is niet toegelaten. 
• Multifunctionele zone : Alle bestemmingen behalve niet-hinderlijke 

ambachtelijke bedrijven3 zijn toegestaan. Winkels, kantoren en diensten, horeca 
excl. hotels, overheidsdiensten excl. gemeenschapsvoorzieningen, en 
verzorgende bedrijven mogen echter niet méér dan 1.000m² bruto 
vloeroppervlakte in het hoofdgebouw innemen. 

• Centrumzone : Alle bestemmingen behalve niet-hinderlijke ambachtelijke 
bedrijven zijn toegelaten zonder beperkingen.4 

• Zone voor gemeenschapsvoorzieningen : Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen gemeenschapsvoorzieningen op buurt- en stedelijk niveau. Niet-
hinderlijke ambachtelijke bedrijven zijn niet toegestaan. Alle overige 
bestemmingen zijn wel toegestaan, winkels, kantoren en diensten en horeca 
(incl. hotels) zijn echter beperkt tot 50 % van de vloeroppervlakte. 

• Zone voor tuinen en open ruimten : Enkel gemeenschapsuitrustingen en 
constructies ten behoeve van het onderhoud van deze ruimten en aanvullende 
accomodaties (bv. toilet) zijn toegestaan. 

De voorschriften met betrekking tot de bestemmingen van de tuinstroken en 
binnenkernen zijn in dezelfde algemene termen opgesteld. De onderverdeling in 
drie klassen maakt abstractie van de grote variëteit in de aard en kwaliteit van de 
verschillende tuinen en binnengebieden. De volgende drie klassen voor tuinstroken 
worden onderscheiden : 
• Klasse 1 : Maximum bebouwbare oppervlakte 75 %; winkels, gemeen-

schapsvoorzieningen op buurtniveau, verzorgende bedrijven en 
autobergplaatsen in alle zones toegelaten; andere niet-woonfuncties toegelaten 
in alle zones behalve zone A voor woningen. 

                                                      
3 Niet hinderlijke ambachtelijke bedrijven zijn: ambachtelijke bedrijven, kleine en 

middelgrote ondernemingen die geen onaanvaardbare hinder veroorzaken voor de (woon) 
omgeving. Het plan geeft een beperkende opsomming van de toegelaten categorieën 
bestemmingen.  

4 Ibid. 
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• Klasse 2 : Maximum bebouwbare oppervlakte 50 %, minimum 25 % onverhard; 
winkels, gemeenschapsuitrustingen op buurtniveau en verzorgende bedrijven 
toegestaan in alle zones; ambachtelijke bedrijven en autobergplaatsen niet 
toegestaan; andere niet-woonfuncties toegestaan in alle zones behalve zone A, 
AA en BB voor woningen. 

• Klasse 3 : Maximum bebouwbare oppervlakte 25 %, minimum 50 % onverhard; 
enkel de functies winkels, gemeenschapsvoorzieningen op buurtniveau en 
verzorgende bedrijven zijn toegestaan. 

2.3.2 Algemene opmerkingen omtrent de voorschriften 
Het bestaand BPA heeft geen voorschriften die de architecturale waarde van de 
gebouwen voldoende beschermt. De beschermde gebouwen en stadsgezichten zijn 
ingetekend op het plan van de juridische toestand, maar de link naar het 
bestemmingsplan is niet duidelijk. Het plan kleurt delen van het plangebied in als 
zone met een hoge stadslandschappelijke waarde. Daarnaast zijn ook een aantal 
gevelwanden ingetekend als “witte rij”. Deze wanden bevinden zich buiten de zone 
met hoge stads-landschappelijke waarde. De graad van bescherming is echter 
onvoldoende duidelijk in de voorschriften van het bestemmingsplan. De 
voorschriften vermelden immers dat: ”in het bijzonder binnen de gebieden  die op 
het morfologisch bestemmingsplan als zone met hoge stads-landschappelijke 
waarde en als witte rij aangeduid werden, moet de pleisterwerktextuur behouden 
of versterkt worden…. Het gebruik van het begrip “witte rij” impliceert niet 
noodzakelijk dat het pleisterwerk  alleen maar wit mag geschilderd worden.”5 Het 
verschil in bescherming of behandeling van dossiers van panden gelegen in de 
twee aangeduide zones is niet duidelijk. Bepalingen die betrekking hebben op de 
bestaande kwaliteit van panden zijn niet opgenomen in de voorschriften. 
Het plan bepaalt dat de harmonieregel toegepast wordt: “de hoogte en de diepte 
van de gebouwen, de gevelopbouw en de gevelgeleding, de bedaking, de aard, de 
toepassing en de kleur van de gevelmaterialen, de dakbedekking, de schrijnwerken, 
de beglazing en de buitenschilderingen moeten in harmonie zijn met het 
straatbeeld, d.w.z. met die huizen welke inzake harmonische samenhang 
gezamenlijk het meest kenmerkend voor de betreffende straat kunnen genoemd 
worden, die m.a.w. de stads-landschappelijke kwaliteit van de straatwand bepalen. 
In die gebieden die op plan als zone met hoge stadslandschappelijke waarde 
aangeduid werden, is deze kwaliteit zeer hoog en zal de harmonieregel bijgevolg 
ook zeer hoge kwaliteit vergen; binnen die zones zijn bijzonder bepalingen 
voorzien wat betreft de gevelmaterialen en de parkeerruimte.”  Nergens wordt 
echter vermeld hoe de harmonieregel toegepast wordt. Architect of bouwheer 
moeten deze harmonie niet aantonen, de administratie heeft weinig mogelijkheden 
tot controle. Daarnaast is het ook zo dat harmonie niet noodzakelijk kwaliteit 
genereert. 
De voorschriften stellen dat er van de referentiehoogte nog één bouwlaag kan 
afgeweken worden. “Tuin- en bijgebouwen kunnen van de aangegeven 
referentiehoogten afwijken van zodra dit in het straatbeeld past.” 6 De algemene 
bouwhoogte van bijgebouwen en constructies in de tuinstrook en binnenkern is 
vastgelegd om 3,5 meter. De voorschriften vermelden niets over het gebruik, 

                                                      
5 Bijzonder plan van Aanleg, Binnenstad Zuid, stedebouwkundige voorschriften, p. 15. 
6 Bijzonder plan van Aanleg, Binnenstad Zuid, stedebouwkundige voorschriften, p. 10 
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gewenste situering, dakvorm of de kwaliteitseisen van deze gebouwen. Evenmin 
wordt gesteld hoe een eventuele aanpassing van deze referentiewaarden beoordeeld 
wordt. Het plan vermeldt niets over de aanleg en inrichting van het openbaar 
domein. 
De voorschriften verwijzen naar de laatst geldende verordening inzake publiciteit 
maar vermelden niet of het de gemeentelijke of gewestelijke regelgeving betreft.  
Het plan stelt dat de laatst geldende gemeentelijke bouwverordening houdende de 
verplichting van de nodige parkeerplaatsen van toepassing is, maar vermeldt niets 
over andere mobiliteitsfactoren.  
Het plan vermeldt niets over woningkwaliteit en er is evenmin iets vermeld met 
betrekking tot meergezinswoningen en kamerwoningen.  
Het plan vermeldt niets over waardevol groen en de wijze waarop dit 
stedenbouwkundig opgenomen kan worden. Geen enkele boom of groenstrook is 
aangeduid als waardevol en de wijze waarop deze beheerd zou moeten worden. 

2.3.3 De structuur van en functies in het plangebied 

Centrumzone 
Deze zone heeft de Vlaanderenstraat als centrale as en valt grosso modo in drie 
delen uiteen: 
• Laurentplein-Bauwensplein-Notarisstraat-Lange Boomgaardstraat-

Brabantdam : dominantie van kleinhandel en horeca in Vlaanderenstraat en van 
kleinhandel in Brabantdam; weinig niet-woonfunctie langs Notarisstraat en 
Lange Boomgaardstraat; 

• Kuiperskaai-Brabantdam-Zuidstationstraat-Wilsonplein : zuidwestelijk 
bouwblok volledig ingenomen door grootschalig Urbis-complex 
(winkelcentrum, kantoren, provinciale administratie); horeca dominant in 
Vlaanderenstraat en Zuidstationsstraat, kleinhandel in Brabantdam; prostitutie 
en aanverwante horeca in Vanderdonckdoorgang en ten dele in 
Schepenenvijver; nagenoeg exclusieve woonfunctie in Kuiperskaai en 
Oudescheldestraat (overkant Urbiscomplex); 

• Graaf van Vlaanderenplein tot Tweebruggenstraat : vooral dienst-verlening en 
kantoren; monumentale gevels vaak in slechte staat. 
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Multifunctionele zone 
Deze zone omvat verschillende assen in het plangebied : 
• deel van de Brabantdam dat niet in de Centrumzone valt : zeer sterke 

dominantie van kleinhandel ; onderscheid met Centrumzone is niet te maken; 
• Keizer Karelstraat : dominante woonfunctie (kamerwoningen in meestal 

vervallen herenhuizen); beperkte aanwezigheid van kleinhandel en private 
diensten; groot kantoorcomplex (hoogbouw) aan Van Eyckstraat; 

• Sint-Annaplein-Zuidstationsstraat (zuidzijde) : sterke vermenging van functies; 
veel openbare en private diensten (school, kerk, bioscoop); 

• LangeViolettenstraat (langs weerszijden tot Tweebruggenstraat, enkel westzijde 
tot Vijfwindgatenstraat, klein gebiedje aan oostzijde) : sterke niet-woonfunctie 
(vooral kleinhandel) tot Karel Antheunisstraat; zuidelijk deel vooral 
woonfunctie  (+ grote garage); veel leegstand en verkrotting; westelijk deel van 
de school aan de Tweebruggenstraat; zuidelijk gebiedje enkel woonfunctie en 
autoboxen; 

• Graaf van Vlaanderenplein-Hubert Frère-Orbanlaan (tussen Tweebruggen-
straat en Vijfwindgatenstraat) : veel kleinhandel en private diensten in 
noordelijk deel; zuidelijk deel echter vooral woonfunctie; 

• Franklin Rooseveltlaan : qua niet-woonfuncties enkel private diensten en 
kantoren. 

Zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
Deze zone omvat de volgende sites in het plangebied : 
• Nieuwbrugkaai-De Keyserstraat-Doornsteeg-Van Eyckstraat-Keizer 

Karelstraat: Belgacomgebouw (onaangepaste hoogbouw); 
• De Keyserstraat-Veermanplein-Veerkaai-De Vigneplein : oud zwembad Van 

Eyck (1892); 
• Reep-Seminariestraat-Lange Boomgaardstraat-Keizer Karelstraat : school Sint-

Bavo (met grote tuin) + stadsschooltje + enkele woonhuizen op de hoek van 
Keizer Karelstraat-Lange Boomgaardstraat; 

• Reep-Seminariestraat-Notarisstraat : Bisschoppelijk Seminarie, momenteel ten 
dele ingenomen door provinciale diensten; 

• Abeelstraat-Sint-Kristoffelstraat : stadsschooltje + protestantse tempel; 
• Sint-Annaplein-Tweebruggenstraat : Sint-Annakerk + school (ligt ten dele 

buiten de zone voor gemeenschapsvoorzieningen !); 
• Nieuwebosstraat-Tweebruggenstraat-Jongenstragel : stadsschool; 
• Lange Violettenstraat-Tweebruggenstraat : school Nieuwenbos, voormalig 

klooster met barokke kerk en twee grote binnentuinen; 
• kerk van Klein Begijnhof; 
• administratief gebouw (onaangepaste hoogbouw) in binnenblok Lange 

Violettenstraat-Zuidstationsstraat; 
• Wilsonplein : stedelijk administratief centrum en stadsbibliotheek. 

Zone B voor woningen 
• klein woonblokje tussen scholen aan de Reep; 
• Ackermanstraat-Apostelhuizen (westzijde) : zuivere woonfunctie, behalve 

kantoren en kleinhandel nabij Abeelstraat; 
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• Van Arteveldestraat-Jongenstragel : dominantie van openbare diensten (o.a. 
twee scholen); 

• Nieuwebosstraat (westzijde) : zuivere woonfunctie; 
• intern gebied tussen Frère-Orbanlaan, Graaf van Vlaanderenplein, 

Zuidstationstraat, LangeViolettenstraat en Karel Antheunisstraat : vrijwel geen 
niet-woonfuncties; zone voor woningen heeft geen zin in binnenblok Graaf van 
Vlaanderenplein-Zuidstationstraat-LangeViolettenstraat-Tweebruggenstraat 
(geen ontsluiting, en staat bovendien volgebouwd met loodsen e.d.); 

• Klein Begijnhof en omgeving : begijnhof in renovatie (gemeenschapshuizen 
worden omgevormd tot studio’s); vroegere militaire rijschool (multifunctionele 
zaal); garage en advokatenkantoor op pleintje aan Lange Violettenstraat; grote 
parking achter advokatenkantoor; 

• Hofstraat (oostzijde) : vrijwel zuiver woonfunctie; kantoorgebouw langs 
Muinkkaai. 

Zone A voor woningen 
• intern gebied tussen Brabantdam, Lange Boomgaardstraat en Keizer 

Karelstraat: vrijwel zuivere woonfunctie behalve in de Pelikaanstraat 
(leegstaand fabrieks- en overheidsgebouw), Abeelstraat (stadsdiensten) en 
vooral Belgradostraat (prostitutie); 

• Apostelhuizen-Ackermansstraat-Doornsteeg-De Keyserstraat-De Vigneplein-
Koepoortkaai-Van Arteveldestraat-‘t Stuk : quasi zuivere woonfunctie in 
noordelijk deel; braakliggend terrein met parkings in zuidelijk deel 
(nieuwbouwproject in planningsfase); 

• Karel Antheunisstraat-Vijfwindgatenstraat: woonfuncties overwegen in Karel 
Antheunisstraat en in Vijfwindgatenstraat. Woonkwaliteit wordt in Karel 
Antheunisstraat verstoord door hoogbouw en in Vijfwindgatenstraat door 
aanwezigheid van garage (hoofdingang aan Lange Violettenstraat), 
bedrijvencentrum en parking in oude loods. Tuien worden steeds meer 
ingepalmd als parkeerterreinen. Toenemend aantal kamers en marginale 
bewoners; 

• bouwblokken tussen Muinkkaai, Hofstraat en Muinklaan : quasi zuivere 
woonfunctie; woningen zonder tuin in beluik Klaproosstraat-Takkebosstraat-
Keviestraat-Langhalsstraat. 
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Zone voor tuinen en open ruimten 
Deze zone omvat in de eerste plaats het Koning Albertpark tussen  Franklin 
Rooseveltlaan, de Jules De Bruyckerdreef en Zuidparklaan, en daarnaast nog een 
aantal kleinere groene ruimten: 
• het binnenplein van het Klein Begijnhof; 
• de groenstrooken langs de Leie aanpalend aan Nieuwenbos (enkel bereikbaar 

vanuit de school) en het begijnhof; 
• de parkjes langs weerszijden van de Sint-Annakerk (één ervan is omgevormd 

tot parking); 
• het Sint-Annaplein zelf (beleving sterk verstoord door het drukke verkeer). 
Enkele grotere groene gebieden staan niet aangeduid als zone voor tuinen en open 
ruimten en zouden dus conform de voorschriften voor een aanzienlijk stuk kunnen 
bebouwd worden (zie ook 3.3.3). Het gaat met name om de fraaie binnentuinen 
van de scholen Sint-Bavo en de Nieuwenbos en van het seminarie. 

2.4 Prostitutie in het plangebied 
De prostitutie in de Gentse Zuidwijk is gegroeid rond het voormalige Zuidstation. 
Na het verdwijnen van dit station bleef de activiteit aanwezig. Sinds de verkrotting 
en nadien afbraak van het bouwblok tussen het Wilsonplein, de Kuiperskaai en de 
Oudescheldestraat is de prostitutieactiviteit op heden geconcentreerd in de 
Vanderdonckdoorgang en de Belgradostraat. De prostitutie in deze wijk is vooral 
raamprostitutie.  
De negatieve beeldvorming rond prostitutie heeft een weerslag op de gehele 
omgeving. Ook het openbaar domein wordt verwaarloosd. De woningen in de 
straten zijn van mindere kwaliteit en er is duidelijk meer leegstand. Prostitutie 
oefent een storende aanwezigheid uit op de woonfunctie. 
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3. Beleidsvisies 

3.1 Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen7 

3.1.1 Bestaande ruimtelijke structuur 
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) duidt een aantal specifieke 
problemen aan in verband met de stedelijke ontwikkeling. Relevante problemen 
met betrekking tot het plangebied zijn de bedreiging van de woonfunctie in 
centrale stadsdelen; de versnippering van de open ruimte; niet optimaal 
ruimtegebruik in de periferie; privatisering en banalisering van de openbare ruimte; 
sociale segregatie; een toenemend aantal verplaatsingen; grote milieuverstoring in 
steden en een gebrek aan beeldwaarde van en in steden.  
Het RSV stelt dat binnen de historische steden ruimte is voor nieuwe 
ontwikkelingen in de woningmarkt. De aanwezigheid van de stedelijke 
voorzieningen (musea, culturele instellingen, onderwijsinstellingen, ...) en 
kwaliteitsvolle omgevingen nodigen daartoe uit. 
Het aantal gezinnen zal volgens het RSV in het arrondissement Gent nog sterk 
toenemen (met 15 %) tussen 1992 en 2007. De algemene trend naar kleinere 
gezinnen is sterk aanwezig in Gent.  

3.1.2 Gewenste ruimtelijke structuur 
Relevante doelstellingen van het RSV met betrekking tot het plangebied zijn: het 
stimuleren en concentreren van activiteiten; het vernieuwen van de stedelijke 
woon- en werkstructuur door strategische stedelijke projecten; het ontwikkelen van 
nieuwe woontypologieën en kwalitatieve woonomgevingen; het leefbaar en 
bereikbaar houden door andere vormen van stedelijke mobiliteit. 
Het RSV wil dat het ruimtelijk beleid in de grootstedelijke gebieden gericht is op 
het maximaal benutten van de bestaande en toekomstige stedelijke potenties. Gent 
beschikt over uitzonderlijke potenties om een belangrijk aandeel van de groei 
inzake bijkomende woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor 
economische activiteiten op te vangen.  
Enkele ontwikkelingsperspectieven (belangrijk voor het plangebied) voor de 
stedelijke gebieden zijn:  

                                                      
7 Definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 23 september 1997. Het Vlaams 

Parlement heeft de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bij 
decreet bekrachtigd op 19 november 1997.  
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• opvangen van 61 % van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden (Oost-
Vlaanderen). Het precieze aantal woningen dat in Gent gerealiseerd moet 
worden, zal worden aangeduid in het provinciaal structuurplan. 

• nastreven van minimale woningdichtheden.  
• differentiëren en verbeteren van de woningvoorraad. 
• versterken van de multifunctionaliteit van de stedelijke gebieden, optimaliseren 

van de aanwezige dynamiek en potenties. 
• kantoorvoorzieningen omwille van hun hoge verkeersgeneratie zoveel mogelijk 

aan knooppunten van het openbaar vervoer concentreren. 
• gemeenschapsvoorzieningen maximaal verweven met woonfuncties. 
• bundelen en verweven van kleinhandel met andere functies. 
• optimalisering van recreatieve en toeristische voorzieningen en medegebruik 

van terreinen 
• beter zorgen voor collectieve en openbare ruimten. 
• culturele, maatschappelijke en historische waardevolle elementen in de 

stedelijke gebieden behouden en uitbouwen. 
• duurzame mobiliteit ontwikkelen. 
De toeristische en recreatieve voorzieningen vormen een essentieel element van de 
stedelijke gebieden. De binnenstedelijke gebieden van Brugge, Gent en Antwerpen 
vormen samen met de grote pretparken de belangrijkste bestemmingen van de 
dagtoeristen in Vlaanderen. In het kader hiervan wordt gestreefd naar het 
herwaarderen van stedelijk gebieden als volwaardig woon-, werk- en 
ontspanningsmilieu. Dit vereist een integrale visie op toerisme en recreatie. De 
opwaardering van het cultuurhistorisch patrimonium, het accomodatie-aanbod, het 
openbaar domein en de landschappelijke en natuurlijke elementen staan hier 
centraal. Bijzondere aandacht is vereist om de relatie tussen het cultuurhistorische 
erfgoed, het winkelapparaat en de horeca te versterken en om de kansen van de 
aanwezige waterwegen en -fronten te optimaliseren.  
De bindende bepalingen in verband met de lijninfrastructuur gaan voor de 
wegeninfrastructuur in op de categorisering van de wegen naar functie.  
Er zijn geen wegen binnen het plangebied opgenomen in het RSV. Ten zuiden van 
het plangebied wordt de B401 wel geselecteerd als een primaire weg van categorie 
II vanaf de aansluiting 9 A14 tot aan de kruising met de R40 ter hoogte van de Sint 
Lievenspoort. 

3.2 Het provinciaal ruimtelijk structuurplan 
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost Vlaanderen wordt momenteel 
opgesteld. De startnota geeft een overzicht van de beschikbare informatie met 
betrekking tot ruimtelijke, economische en sociale fenomenen die relevant zijn op 
provinciaal niveau. De voornaamste problemen worden aangeduid en een aantal 
mogelijkheden voor de gewenste ontwikkeling worden aangereikt. Klemtonen 
voor het ruimtelijk beleid worden weergegeven.  
In het eerste deel (1A) wordt de bestaande ruimtelijke structuur omschreven. Deze 
heeft betrekking tot de natuurlijke-, nederzettings-, economische-, verkeers- en 
landschappelijke structuur. Dit deel gaat ook verder in op de relevante deelruimtes 
en de verschuivingen in de ruimtelijke structuur.  
Deel 1B handelt over het gevoerde en te voeren beleid voor de verschillende 
sectoren en ruimtelijke eenheden. Hierbij is een gedetailleerde omschrijving van de 
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huisvestings- en bedrijfssectoren vervat. Tenslotte worden de ruimtelijke 
problemen, potenties en draagwijdte van de planning besproken.  
Algemene knelpunten belangrijk voor het plangebied zijn: 
• een verouderde woningvoorraad van een algemeen slechte kwaliteit; 
• problemen in verband met zonevreemde- en historische gegroeide bedrijven. 
• uitholling van de binnensteden door de concentratie van kleinhandel en andere 

economische activiteiten langsheen de verbindingswegen; 
• nadelige effecten voor het leefmilieu door geluids- en geurhinder, 

luchtverontreiniging, ruimtebeslag en -versnippering; 
• gebrek aan een goede noord-zuid autoverbinding en bepaalde 

spoorverbindingen; 
Specifiek geïdentificeerde knelpunten dat belangrijk zijn voor het plangebied zijn : 
• de overbelasting van de verkeersituatie door het verkeer;  
• plaatselijke verkeershinder; 
• een duale ontwikkeling (hoogwaardig zuiden versus problematisch noorden); 
• de leefbaarheid wordt aangetast door overmatige concentratie van toeristisch-

recreatieve activiteiten (verkeerscongestie en parkeer druk) 
• luchtvervuiling en verkrotting in de binnenstad; 
• dichtslibbing van de open ruimten; 
De belangrijke potenties voor het plangebied zijn: 
• de aanwezigheid van natuur en groen dichtbij de stad; 
• de aanwezigheid van hoogwaardige woonmilieus; 
De visie en opties relevant voor het plangebied zijn: 
• prioriteit voor het slopen en heropbouwen van woningen in de 19de eeuws 

gordel; 
• voldoende ruimten bieden voor sociale woningbouw  
• een gemengde woonstructuur voorzien met grote en kleine woningen, koop- en 

huurwoningen; 
• voldoende ruimte creëren voor de nieuwe woningen; 
• het uitbouwen van een voorstedelijk (metro)net met de trein ook aangesloten op 

het inter-citysysteem en park and ride projecten; 
Het tweede deel behandelt de ontwerp beleidsnota in kader van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen en dit voor elke sector en deelgebied. De beleidsnota 
vormt een vertrekbasis die in volgende fasen verder uitgewerkt en onderbouwd 
wordt.  
Als aanzet tot visievorming wordt gesteld dat Gent beeldbepalend voor de 
structuur en het functioneren van de provincie is. Het is een knooppunt voor 
activiteiten, functies en verkeerswegen (water, spoor en weg). Een versterking van 
het stedelijk gebied door stedelijke vernieuwing moet nagestreefd worden.  
Algemene doelstellingen zijn de verbetering van het woningpatrimonium, het 
openbaar domein en de woonkwaliteit in het algemeen. Een bijzonder probleem is 
de uitbouw van het stedelijk en voorstedelijk openbaar vervoer. ‘t Zuid biedt 
mogelijkheden om de ontwikkeling van de dienstsector er verder uit te bouwen.  
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3.3 Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Gezien het feit dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan op dit moment nog 
niet afgewerkt is, kunnen de conclusies in dit plan nog niet opgenomen worden. 

3.4 Het mobiliteitsplan 
Het mobiliteitsplan van de stad Gent is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het is 
een verder zetten van een provinciale studie met betrekking tot specifieke verkeers- 
en vervoersproblemen in het Gentse.  
Geïdentificeerde problemen die ook van toepassing zijn op het plangebied zijn:  
• storend doorgaand autoverkeer; 
• onevenwicht tussen de vraag en aanbod voor parkeerplaatsen; 
• verkeersonveiligheid in het algemeen; 
• een onvolledig stedelijk openbaar vervoer netwerk; 
• een teruglopend fietsverkeer;  
• een steeds intenser autoverkeer;  
• een tekort aan veilig fietsstallingen.  
De problematiek met betrekking tot doorgaand verkeer en het parkeren zijn van 
bijzonder belang voor het plangebied. De beperkte straatbreedten en talrijke 
kruispunten leiden tot dagelijkse files en een vastlopend openbaar vervoer. Het 
invoeren van een parkeerplan en parkeersignalisatie maakt een belangrijk deel uit 
van het mobiliteitsplan. 
Er is één belangrijke parkeerplaats binnen het plangebied, gelegen onder het 
Woodrow Wilsonplein, aan de op- en afrit van de autosnelwegen. Als gevolg van 
het parkeerplan wordt een uitbreiding van het aantal vrije beddingen voor het 
openbaar vervoer tussen het Zuid en de Sint Michielskerk ingevoerd. De centrale 
ligging van het plangebied verzekert een goede bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer . 
Het plan stelt een hiërarchie in het wegennet voor waaronder zes types van wegen 
onderscheiden zijn.8 Deze hiërarchie wordt vooral bepaald door de functie van de 
weg binnen de globale structuur en in mindere mate door het huidig uitzicht van de 
weg. Binnen deze structuur worden de straten binnen het plangebied als volgt 
geselecteerd: 

                                                      
8  Internationale wegen (autosnelwegen en autowegen), stedelijke hoofdwegen (stedelijke ring en 

hoofd toegangswegen), hoofdstraten, lokale ontsluitingswegen (interne ontsluitingswegen, 
landelijke verbindingswegen, bedieningswegen centrum, verdeelwegen centrum), 
wijkverzamelingswegen en specifieke wegen (woonstraten, winkelwandelstraten, industrieweg, 
havenweg, landbouwweg) 
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Lokale ontsluitingswegen : Bedieningswegen centrum 
• Franklin Rooseveltlaan 
• Jules De Bruykerdreef 
• Lange Violettenstraat 
• Nieuwenbosstraat 
• Zuidparklaan 
Deze wegen functioneren als verbindingswegen tussen de stedelijk ring en de 
bestemmingsring. 
Lokale ontsluitingswegen : Verdeelwegen centrum 
• Brabantdam 
• François Laurentplein 
• Frankrijkplein 
• Graaf van Vlaanderenplein 
• Hippoliet Lippensplein 
• Keizer Karelstraat 
• Kuiperskaai 
• Lange Boomgaardstraat 
• Reep 
• Seminariestraat 
• Sint Annaplein 
• Zuidstationstraat 
Deze straten maken deel uit van de bestemmingsring. De bedieningswegen en 
verdeelwegen centrum kaderen in het verkeerscirculatieplan voor het centrum. 
Wijkverzamelingswegen 
• Gebroeders Van Eyckstraat 
• Hofstraat 
• Hubert Frère-Orbanlaan 
• Muinkkaai 
• Pieter De Keyserstraat 
• Veerkaai 
Deze straten functioneren als verbinding tussen een aantal woonstraten en een 
straat van een hogere hiërarchisch niveau.  
Specifieke wegen : Voetgangersstraten 
• Woodrow Wilsonplein 
Deze zijn ingericht dat de voetganger en het langzaam verkeer voorrang krijgt. 
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3.5 Fietsbeleidsplan 
Gent heeft een lange fietstraditie omdat het al lang een studentenstad is. Het was de 
eerste stad in Vlaanderen met een eigen fietsdienst en fietsambtenaar. Het 
fietsbeleidsplan Gent werd eind 1993 goedgekeurd door het stadsbestuur en maakt 
deel uit van een breder mobiliteitsbeleid. Iedere jaar wordt ongeveer 50 miljoen 
BEF vrijgemaakt voor de uitvoering van het plan.  
 
De belangrijkste doelstellingen van het plan zijn; 
• een goede fietsinfrastructuur verzekeren; 
• het beheersen van het autoverkeer; 
• bescherming tegen diefstal; 
• een positief klimaat ten aanzien van de fiets; 
De aanleg van fietspaden langs de brede steenwegen vormt enkel een deel van een 
fietsbeleid. In de binnenstad krijgt gemengd verkeer de voorkeur waardoor de 
snelheid van de autoverkeer beperkt wordt. De kwaliteit van de wegen en het 
creëren van fietsvriendelijke wegen zijn voor Gent binnenstad zeer belangrijk. De 
heraanleg van bepaalde straten met een hoge concentratie van fietsers (bv. 
Tweebruggenstraat in de omgeving van de scholen) krijgt prioriteit in het plan. De 
veiligheid van fietsers kan verhoogd worden door de beperken van doorgaand 
verkeer en de invoering van een zone 30. Het beperken van doorgaand verkeer 
beperkt het aantal auto’s en dus ook het aantal potentiële conflicten. Zone 30 zorgt 
er voor een vermindering in het snelheidsverschil tussen de twee 
vervoersmiddelen.  
De ontwikkeling van een fietsroutennetwerk, de voorziening van veilige 
fietsstallingen en het opstarten van een vrij fietsregistratieprogramma maken ook 
een belangrijk deel uit van het beleid. 
De vier te ontwikkelen fietsroutes zijn   : 
• de oost-westroute van Sint Amandsberg naar Mariakerke; 
• de studentenroute van De Pintelaan naar het centrum; 
• de Floraroute van de Hundelgemsesteenweg naar Wondelgem; 
• de Leiepromenade vanaf de Beukenlaan naar het stadscentrum. 
De oost-westroute en de Floraroute lopen deels door het plangebied. De oost-west 
route werd in mei 1998 geopend. De oost-west-route is in figuur 11 weergegeven. 
Er zijn een aantal werken of maatregelen reeds uitgevoerd in verband met de oost-
west route. Een samenvatting van de werken binnen het plangebied is in 
onderstaande tabel weergegeven. 
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______________________________________ Tabel 10: Werken in verband met het fietsplan 
Straat Werken 

Woodrow 
Wilsonplein 

Volledig heraanleg en autoluw maken 
van het plein. 

Graaf van 
Vlaanderenplein. 

Aanleg van een ruim dubbelrichting 
fietspad met oversteek naar het 
Woodrow Wilsonplein. 

Tweebruggenstraat Volledig heraangelegd en autovrij 
gemaakt om de veiligheid van de 
scholieren te verzekeren. 

De vier fietsroutes zouden tegen eind 2000 afgewerkt zijn. De fietsroutes zijn een 
middel om de algemene mobiliteit te verbeteren. Bijna één derde van de auto’s in 
de ochtendspits hebben een school als bestemming. De voorziening van veilige 
fietsroutes en de verbetering van de veiligheid in de schoolomgevingen zijn dus 
belangrijke prioriteiten.  

3.6 Ruimtelijke ontwikkelingsstructuur 
De dienst stedenbouw en ruimtelijke planning van de stad Gent ontwikkelde een 
visie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de stad Gent. Deze visie 
is vertaald in twee beleidsdocumenten: de Ruimtelijke Ontwikkelingsstructuur en 
het bestuursakkoord 1995-2000. 
De Ruimtelijke Ontwikkelingsstructuur is goedgekeurd door de gemeenteraad van 
Gent in juni 1993. Dit plan wil inzicht geven in de gewenste functionele en 
morfologische ontwikkeling van de stad en dit op langere termijn. Dit plan wil op 
basis van een geïntegreerde visie een gericht en verantwoord stedenbouwkundig- 
en vestigingsbeleid voeren. Het plan doet uitspraak over het hele spectrum van 
stedelijke functies, wonen, werken, verkeer en vervoer en de natuur. 
Volgens het plan is een herschikking van het woonweefsel noodzakelijk over de 
gehele stad. Het rapport stelt vooral de kwaliteit van woningen laag is. Als 
algemene doelstelling wil men betere woningen in een aangename omgeving en 
tegen een betaalbare prijs creëren. Dit houdt in dat: 
• woningen die voldoende groot en gezond zijn en een minimum aan comfort 

hebben; 
• woonbuurten waar jong en oud, gegoeden en minder gegoeden, vreedzaam 

samen wonen; 
• een herkenbare, veilige en kindervriendelijke woonomgeving; 
• de aanwezigheid van privé- en buurtgroen, kinderopvang, onderwijs, winkels 

en horecazaken; 
• huur-, koop en bouwprijzen die ook aan minder gegoeden deze kwaliteiten 

bieden; 
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Deze doelstellingen houden in dat in de bestaande woongebieden: 
• woningen met een gebrek aan comfort gerenoveerd wordt; 
• de slechtste woningen worden na sloop vervangen door nieuwbouw; 
• nieuwbouw op braakliggende percelen gerealiseerd wordt; 
• dichtgeslibde woonzones opengebroken worden; 
• het ontwikkelen van gebieden met een andere bestemming voor woningen. 
Het gebied Zuid maakt deel uit van de binnenstad waar de bestaande woonweefsel 
herwaardeerd moet worden. De aantrekkingskracht van de binnenstad als 
woonplaats heeft te maken met de nabijheid van allerlei stedelijke voorzieningen 
op vlak van winkels, onderwijs, cultuur en recreatie. Wat Gent betreft is het 
historisch rijk verleden ook een belangrijke troef voor de binnenstad. BPA’s in de 
binnenstad moeten deze troeven versterken, de woonfunctie beschermen en de 
openheid van de binnenblokken handhaven en verruimen.  
De herwaardering en herinrichting van de openbare ruimten in de binnenstad om 
hun aantrekkelijkheid te verhogen is belangrijk. De binnenstad moet heringericht 
worden ten voordele van voetgangers en langzaam- en gemeenschappelijk verkeer. 
Deze voorstellen moeten wel worden gekoppeld aan een veelomvattend 
parkeerbeleid.  
Het gebied ligt aan de rand van het centrum wat de handelszaken en diensten 
betreft. Die zijn vooral gelegen in de straten tussen de Vrijdagmarkt en het Sint 
Pieterstation. De Langemunt en de Veldstraat zijn hierin belangrijkste straten. Ook 
de Brabantdam is een belangrijke straat voor deze functies. Het gebied rond het 
Woodrow Wilsonplein wordt aangeduid als geschikt om een betere huisvesting van 
de musea en een toename van hoogwaardige cultuurevenementen op te vangen.  
Het plangebied maakt ook deel uit van groenas 3. De visie is om een kern te 
vormen waar geïsoleerd parken en groen elementen ingepast kunnen worden zodat 
samenhangende gehelen ontstaan.  

3.7 Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan  
Het gemeentelijk natuuontwikkelingsplan (GNOP) wil een kader vormen voor de 
ontwikkeling van de natuur op gemeentelijk vlak. Het opstellen is een uitvoering 
van het Milieuconvenant van 1991. Het plan werd in 1996 door de gemeenteraad 
goedgekeurd. 
De eerste delen zijn gericht op een inventaris van de bestaande toestand. Het 
eindrapport bevat een aantal onderdelen. Het eerste hoofdstuk “Kadering” geeft de 
juridisch- en beleidskader aan. Het volgende hoofdstuk beschrijft de huidige 
situatie en duidt gebieden aan die bedreigd of beschermd worden. In het derde deel 
worden doelstellingen geformuleerd. Tenslotte worden een aantal acties opgevat en 
in een structuurschets geïdentificeerd.  
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De belangrijkste algemene doelstellingen die ook in beperkte mate relevant zijn 
voor het plangebied zijn:   
• het voorzien van een juridisch kader dat de natuurstructuur draagt en vastlegt; 
• het invoeren van het begrip ecologie. 
• het halen van een basismilieukwaliteit; 
• het stimuleren en ondersteunen van de bevolking is een noodzaak van een 

natuurgericht langetermijnbeleid gericht op duurzaamheid; 
• het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van doelgroepen met een 

belangrijke impact op het natuurbehoud; 
Aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan om de gewenste natuurlijke 
structuur te bereiken. Er moet voldoende ruimte zijn om de natuur te laten 
ontwikkelen en te functioneren en verschillende eenheden moeten met elkaar 
verbonden worden.  
Onder de gewenste natuurstructuur zijn een aantal elementen geïdentificeerd, de 
natuurassen, de groene ring, een ecologische gebufferde zone in Gent-Noord en 
een aantal groenassen.  
Naast de gebiedsgerichte benadering worden aan groene elementen natuurgerichte 
doelstellingen en acties gekoppeld om de natuurwaarde van de verschillende 
elementen te vergroten. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de volgende 
elementen: wegbermen, parken, tuinen, kleine landschapselementen, water, muren, 
spoorwegen, restgronden en buffers.  
Er zijn twee elementgerichte acties belangrijk voor het plangebied aangegeven: het 
opstellen van een inventaris van de te beschermen muurvegetaties en het ruimtelijk 
invullen van buffers. De visie is om een optimale bufferwerking te ontwikkelen. 
Er zijn geen gebiedsgerichte acties in het plangebied geselecteerd.  
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3.8 Nota kamerwoningen en bescherming 
ééngezinswoningen9 

Gegevens uit de woningbehoeftenstudie10 stellen dat de stad Gent gemiddeld 1.000 
inwoners per jaar verliest. Deze negatieve trend wordt volledig bepaald door het 
negatief migratiesaldo. Vooral jonge gezinnen met kinderen verlaten Gent. Vooral 
uit het centrum van de stad wordt uitgeweken. Onderzoek duidt het ontbreken van 
een tuinen (75 % van de verhuismotieven) en te weinig groen, overlast van lawaai 
en luchtvervuiling,  té kleine woningen (44 % van de verhuismotieven) en 
onvoldoende comfort aan als belangrijke verhuismotieven. De verhuizers trekken 
vooral naar buurten waar zij over een tuin beschikken, een eigen eengezinswoning 
betrekken en over een garage beschikken.  
Om deze trend te breken wil met de woonomgeving verbeteren. Zo wil men de 
stadsvlucht remmen. Men wil geschikte eengezinswoningen voor gezinnen 
beschermen Dit houdt in dat deze geschikte eengezinswoningen niet meer 
indeelbaar zijn in kleiner woongelegenheden zoals appartementen, studio’s en 
kamers;  
Een aantal voorwaarden worden bepaald om van woningen geschikte woningen te 
maken die kunnen concurreren met woningen in de rand van Gent. Deze 
voorwaarden zijn: een kwaliteitsvolle ruimere omgeving, de nabijheid van groen, 
stedelijke voorzieningen, openbaar vervoer en een goede individuele 
woningkwaliteit. Deze individuele woningkwaliteiten worden bepaald door 
ruimere woningen die beschikken over een tuin of buitenruimte. Drie criteria 
bepalen of een woning een kwaliteitsvolle stedelijke ééngezinswoning kan zijn: De 
buitenruimte moet minimum 30m² bedragen. (kleinere bijgebouwen worden bij de 
buitenruimte gerekend. Zij kunnen gemakkelijk worden afgebroken. Deze 
buitenruimte is groot genoeg om een kind te laten spelen, het wasgoed te drogen en 
te verpozen. Een woning moet tenminste voldoende groot zijn. De minimum 
vloeroppervlakte (zonder niet-bewoonbare ruimten) moet daarom minstens 80m² 
bedragen. De bovengrens van de woninggrootte wordt bepaald op 250m². Grotere 
woningen kunnen nog opgedeeld worden in verschillende woningen. 
De stad wil geschikte woningen voor gezinnen vrijwaren, de draagkracht van 
wijken verzekeren en de morfologische structuur van panden beschermen. Daartoe 
worden drie maatregelen voorgesteld: De meeste bouwaanvragen tot het 
verbouwen van kamers wordt gecreëerd in oude arbeiderswoningen in de 
omgeving van hogescholen of de universiteit.  
Vooral woningen zonder of met kleine buitenruimte worden verbouwd tot kamers. 
Woningen met tuin komen minder in aanmerking. Ook grotere woningen komen 

                                                      
9 Deze nota is opgesteld in mei 1998 door de dienst stedenbouw en ruimtelijke planning van de stad Gent. 

De bepalingen van deze nota zijn inmiddels opgenomen in een wijziging van het Algemeen 
Bouwreglement dat op 18 januari 1999 werd aangenomen door de gemeenteraad en op 13 oktober 1999 
werd goedgekeurd door de bevoegde minister.  

10 Woningbehoeftenstudie stad Gent, opgemaakt in 1997 door de dienst stedenbouw en ruimtelijke planning 
van de stad Gent.  
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sneller in aanmerking voor bebouwing dan middelgrote woningen. De stad wil 
woningen met tuin als geschikte woningen voor gezinnen beschermen. Het 
maximum aantal kamerwoningen wordt gelijk gesteld aan de totale 
woonoppervlakte (zonder circulatieruimte) gedeeld door 20m². Zo wordt gepoogd 
om de draagkracht van het pand en de morfologische structuur te bewaren. Het 
beperken van de densiteit van het aantal studentenkamers kan leiden tot het 
verbeteren van de draagkracht van de buurt.  
Studentenkamers zijn vooral nog mogelijk op de hoeken van bouwblokken waar 
geen tuinen zijn. Middelgrote woningen met tuin worden beschermd voor een 
opdeling tot studentenkamers. De derde maatregel heeft betrekking op het 
beschermen van de morfologische structuur van de bebouwde panden. Momenteel 
is er een overaanbod aan studentenkamers. Omwille van de omkeerbaarheid van 
werken wordt gesteld dat de structuur van de originele woning moet behouden 
blijven. De verticale geleding tussen naast elkaar gelegen meergezinswoningen 
mag alleen onderbroken worden door horizontale circulatieruimtes. Zo wil men 
bereiken dat woningen in panden op een eenvoudige wijze samengevoegd kunnen 
worden.  
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4. Probleemstelling 

4.1 Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 
(algemeen) 

_______________________ Tabel 11: Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (algemeen) 
Sterkten Zwakten 

1. De globale stedelijke kwaliteit van de wijk is 
zeer goed en wordt gevormd door een sterk 
historisch-cultureel kader; 

2. De nabijheid van de Schelde geeft een eigen 
herkenbaar karakter aan de wijk; 

3. Het aantal waardevolle panden in de wijk is 
hoog; 

4. Diverse straten kennen waardevolle 
straatwanden; 

5. In de gehele wijk zijn er perspectieven op 
waardevolle monumenten, op waterlopen of 
groengebieden; 

6. Door de centrale ligging is het plangebied 
goed bediend door het openbaar vervoer; 

7. Een aantal deelgebieden is herkenbaar; 

8. Diverse buurten bieden een rustige 
woonomgeving; 

9. Enkele straten kennen een woonerf karakter; 

10. Enkele binnengebieden herbergen 
waardevolle tuinen; 

11. Het Koning Albert Park biedt een 
kwaliteitsvolle groenvoorziening voor de 
gehele buurt; 

12. Het openbaar domein is in sommige buurten 
van hoge kwaliteit; 

1. Het gebied wordt belast door intens verkeer; 

2. Een aantal straten worden gekenmerkt door 
leegstand en verkrotting, vooral op de 
verdiepingen; 

3. Vele gebouwen zijn noch naar morfologie, 
noch naar architectuur aangepast aan de 
omgeving;  

4. De bebouwing is in enkele straten te hoog of 
te grootschalig ; 

5. Enkele gebouwen zijn slecht ingeplant en niet 
gericht naar de straat; 

6. Het aantal binnengebieden van goede kwaliteit 
(open en groen) is beperkt; 

7. De woonfunctie is in sommige belangrijke 
onderdelen van het gebied beperkt; 

8. Sommige straten worden gekenmerkt door een 
verouderd woonpatrimonium dat niet 
beantwoordt aan hedendaagse woonnormen; 

9. De aanwezigheid van prostitutie in sommige 
woonstraten verlaagt de woonkwaliteit; 

10. Enkele functies komen met elkaar in conflict; 

11. Het openbaar domein is op sommige plaatsen 
in slechte staat; 
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Kansen Bedreigingen 

1. De woonomgeving kan verbeterd en de 
woonfunctie versterkt worden. Verschillende 
woonvormen voor verschillende 
bevolkingscategorieën kunnen ontwikkeld 
worden; 

2. Een aantal bijkomende gebouwen kunnen als 
monument beschermd worden, andere kunnen 
beschermd worden met de voorschriften van 
het BPA.; 

3. De Schelde kan weer volledig zichtbaar 
gemaakt worden; 

4. Wonen aan het water kan ontwikkeld worden; 

5. Het mengen van de woon- en handelsfunctie 
kan versterkt worden; 

6. Woningen kunnen langs de achterzijde 
ontsloten worden; 

7. In binnengebieden kunnen (waardevolle) 
tuinen ingericht worden; 

8. De prostitutiebuurt kan duidelijker afgebakend 
worden; 

9. De sociale veiligheid kan verhoogd worden; 

10. Op braakliggende terreinen kunnen nieuwe 
ontwikkelingen leiden tot een vernieuwde 
ontwikkeling van de gehele wijk. 

11. Het openbaar domein kan geherwaardeerd 
worden ten voordele van het gemeenschaps- 
en het langzaam verkeer en 
voetgangersverkeer. Plein- en verblijfsfuncties 
kunnen versterkt worden;  

12. De fietsinfrastructuur kan versterkt worden in 
kader van het Fietsplan; 

13. Parkeergebieden kunnen als een groene ruimte 
worden aangelegd of aangepast. 

1. De verkeersdrukte bedreigt de woonkwaliteit 
en de belevingswaarde; 

2. De referentiehoogte vormt een bedreiging 
voor enkele waardevolle panden, waardevolle 
straatgevels en de ruimtelijke draagkracht; 

3. Het samenvoegen van percelen kan leiden tot 
onaangepaste bouwvolumes; 

4. De woningkwaliteit van sommige panden kan 
verder verschralen; 

5. Het aantal kamerwoningen in een aantal 
buurten kan stijgen;  

6. De verwaarlozing en leegstand kan in 
sommige straten toenemen; 

7. Nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot het 
ontstaan van mono functionele gebieden; 

8. Nieuwe hoogbouw bedreigt de woonkwaliteit 
in de aanpalende percelen en straten; 

9. Het uitzwermen van de prostitutie naar de 
aanpalende woonstraten bedreigt de 
woonkwaliteit van deze straten; 

10. Het karakter van sommige stegen dreigt 
verloren te gaan;  

11. Een sociale eenzijdige bevolkingsamenstelling 
kan leiden tot een minder kwaliteitsvolle 
omgeving; 
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4.2  Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 
(gebiedsgericht) 

4.2.1 deelgebied één 
_____________________ Tabel 12: Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (deelgebied 1) 

Sterkten Zwakten 
1. Kwaliteitsvolle woonomgevingen nabij 

openbare parken (Albertpark en Muinkpark) 
en de Scheldeoever die omzoomd is met een 
laan (Muinkkaai);  

2. Het perspectief op de O.L.V. Sint-Pieterskerk, 
op de Scheldeoever en het Muinkpark geeft 
een stedenbouwkundige meerwaarde; 

3. De woonomgeving op het terrein waar eens de 
zoo gevestigd was, is opgebouwd in een 
eenvormige architectuur en functioneert als 
woonerf; 

4. De verkeersvrije Klaproosstraat biedt een 
hoge woonkwaliteit; 

5. De woningen langsheen de Muinkkaai en 
Muinklaan zijn van een gelijke typologie en 
hebben mooie tuinen; 

 

1. De bebouwing langsheen de Franklin  
Franklin Rooseveltlaan is te hoog, en beperkt 
hierdoor de woonkwaliteit van de woningen in 
de achtergelegen straat en de 
omgevingskwaliteit van de Hofstraat; 

2. De binnengebieden tussen de Franklin  
Franklin Rooseveltlaan en de Hofstraat zijn 
erg beperkt door de beperkte diepte van dit 
bouwblok. Zij zijn ook vaak volledig verhard 
en ingenomen door parkeergarages; 

3. De architecturale kwaliteit van de 
appartementen aan de Franklin  Franklin 
Rooseveltlaan is beperkt; 

 

Kansen  Bedreigingen 
1. Enkele straten kunnen verder als prachtige 

woongebieden voor ééngezinswoningen 
ontwikkeld worden (Muinkkaai en 
Muinklaan); 

2. Het wonen met zicht op de Schelde kan nog 
attractiever gemaakt worden door een 
herinrichting van het openbaar domein.  

1. De referentiehoogte in huidige plan is te hoog. 
De Hofstraat raakt hierdoor nog meer uit 
evenwicht;  

2. Bijkomende kamerwoningen in deze buurt 
kunnen het herkenbaar karakter van de buurt 
als site voor ééngezinswoningen aantasten.  
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4.2.2 deelgebied twee 
_____________________ Tabel 13: Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (deelgebied 2) 

Sterkten Zwakten 
1. De achterzijde van de Brabantdam vormt een 

kwaliteitsvolle woonomgeving, met zicht op 
de Schelde;  

2. De heringerichte Vlaanderenstraat heeft als 
verkeersarme straat een sterke 
aantrekkingskracht;  

3. De panden en straatgevels in de 
Vlaanderenstraat, Keizer Karelstraat, Sint-
Annaplein, Pelikaanstraat en de Brabantdam 
worden gekenmerkt door een sterke 
architecturale kwaliteit;  

4. Het bestaande bouwvolume is in de 
Vlaanderenstraat en Brabantdam sterk 
evenwichtig opgebouwd;  

5. De school in de Seminariestraat heeft een 
groot deel groenvoorzieningen; 

6. De Schelde vormt een belangrijk natuurlijke 
verbindingselement langsheen de buurt; 

7. De achteruit springende bouwlijn in de Lange 
Boomgaardstraat schermt deze straat af voor 
het verkeer in de Keizer Karelstraat; 

8. Een aantal straten in de wijk (Lange 
Boomgaardstraat, Belgradostraat en 
Pelikaanstraat) worden gekenmerkt door een 
sterk eenvormige architectuur  

9. Het beluik dat uitgeeft op de Lange 
Boomgaardstraat wordt gekenmerkt door een 
woonerf karakter en een rustige 
woonomgeving;  

10. Een aantal straten wordt gekenmerkt door een 
geslaagde menging van functies (Brabantdam 
en Vlaanderenstraat); 

11. Het plein op de hoek van de Brabantdam en 
de Sint Christoffelstraat biedt een stedelijk 
rustpunt;  

12. In de wijk zijn een groot aantal waardevolle 
gebouwen gesitueerd; 

13. Het Woodrow Wilsonplein functioneert als 
verkeersarm verblijfsplein; 

14. De Pieter Vanderdoncktdoorgang concentreert 
de prostitutie in een geïsoleerd maar 
aangenaam kader. 

15. Het perspectief op de kerk aan de Sint 
Annaplein is een beeldbepalend zicht vanuit 

1. De Oude Scheldestraat en Doornsteeg wordt 
overheerst door een onaangepaste en 
monofunctionele hoogbouw; 

2. De binnengebieden in dit deelgebied zijn 
volgebouwd (Oude Scheldestraat, 
Brabantdam-
Vlaanderenstraat;Vlaanderenstraat-
Notarisstraat, Lange Boomgaardstraat-
Belgradostraat en andere): 

3. Het openbaar domein in de Oude 
Scheldestraat en de Schepenenvijverstraat is 
van beperkte kwaliteit; 

4. Het bouwblok aan het Woodrow Wilsonplein 
(shopping centrum zuid), het Belgacom 
gebouw aan de Doornsteeg en het gebouw aan 
het Francois Laurentplein-Brabantdam zijn 
buitenschaals opgebouwd in een onaangepaste 
morfologie; 

5. De buurt wordt gekenmerkt door veel 
doorgaand verkeer en maakt het wonen in een 
aantal straten onleefbaar (Keizer Karelstraat, 
Lange Boomgaardstraat en Sint-Annaplein); 

6. De braakliggende terreinen in de 
Belgradostraat en de Koepoortkaai doen 
afbreuk aan de ruimtelijke structuur en 
samenhang; 

7. Een aantal prostitutiehuizen bevindt zich in 
woonstraten (Belgradostraat, Pelikaanstraat) 
waardoor de woonkwaliteit in deze straten 
afneemt; 

8. Een aantal straten wordt gekenmerkt door een 
sterke aanwezigheid van leegstande panden of 
verdiepingen (Brabantdam, Keizer Karelstraat 
en Vlaanderenstraat; dit beperkt de 
omgevingskwaliteit; 

9. De aanwezigheid van veel garagepoorten in de 
gevels in de Abeelstraat en ‘t Stuk creëert 
doodse straatwanden; 

10. De parkeerdruk in buurt van de Belgacom- 
inplanting belast de aanpalende straten;  

11. De verkeersleefbaarheid op het Julius de 
Vigneplein is beperkt door de talloze 
weggebruikers. 

12. De kwaliteit en schaal van de gebouwen in de 
binnengebieden drukken op de eigendommen 
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de Keizer Karelstraat; aan de straatzijde; 

 

 

Kansen  Bedreigingen 
1. De Vlaanderenstraat kan als aantrekkelijke 

winkelstraat verder ontwikkeld worden;  

2. De woonfunctie kan versterkt worden door het 
wonen boven winkels in de winkelstraten 
(Vlaanderenstraat en Brabantdam) te 
versterken; 

3. Het wonen aan de oevers van de Schelde kan 
verder ontwikkeld worden (achterzijde 
Brabantdam en Koepoortkaai); 

4. Het aantal panden dat wettelijk beschermd is 
kan uitgebreid worden, de bescherming van 
waardevolle panden door de voorschriften van 
het BPA kan uitgebreid worden;  

5. De Schelde kan voor de Reep zichtbaar 
gemaakt worden waardoor de rivier weer 
volledig deel kan uitmaken van het stedelijk 
weefsel;  

6. Achterzijden van panden kunnen gebruikt 
worden om woningen te ontsluiten 
(Brabantdam, Notarisstraat, ‘t Stuk); 

7. De woonfunctie in de buurt kan versterkt 
worden door een vroeger industrieel pand om 
te bouwen tot wooneenheden (hoek 
Belgradostraat en Pelikaanstraat); 

8. Bedrijfsvervoersplannen voor grote bedrijven 
kunnen de verkeerstroom temperen; 

9. Plein en verblijfsfuncties kunnen versterkt 
worden (Julius De Vigneplein); 

10. Vanuit de Abeelstraat en de 
Apostelhuizenstraat kunnen zichtassen 
doorgetrokken worden naar de Schelde. 

1. Het huidige BPA maakt het samenvoegen van 
verschillende percelen mogelijk waardoor 
grote onaangepaste architecturale gehelen 
kunnen ontstaan (Vlaanderenstraat, 
Brabantdam en Keizer Karelstraat zijn zeer 
kwetsbaar);  

2. De bestaande referentie hoogte bedreigt het 
straatbeeld en de woonkwaliteit in de 
Vlaanderenstraat en de Brabantdam);  

3. De Vlaanderenstraat en de Brabantdam 
kunnen evolueren naar monofunctionele 
straten waar het wonen eerder uitzonderlijk is; 

4. Het huidige BPA maakt de bebouwing van de 
kwaliteitsvolle open ruimte van de school in 
de Seminariestraat voor een groot deel 
mogelijk;  

5. De bestaande vastgelegde rooilijn doet 
afbreuk aan de stedelijke kwaliteit in de Lange 
Boomgaardstraat; 

6. Een onduidelijke begrenzing en eventuele 
verplaatsing van de prostitutiebuurt bedreigt 
de woonomgeving in de Belgradostraat, 
Pelikaanstraat, Lange Boomgaardstraat en 
Abeelstraat;  

7. Verder toenemende leegstand op gelijkvloers 
en verdiepingen doet afbreuk aan de 
omgevingskwaliteit in de Brabantdam en 
Vlaanderenstraat; 

8. De toenemende verkeersdrukte bedreigt 
verder de woonkwaliteit (vooral Keizer 
Karelstraat en Lange Boomgaardstraat).  
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4.2.3 deelgebied drie 
_____________________ Tabel 14: Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (deelgebied 3) 

Sterkten Zwakten 
1. Het Graaf van Vlaanderenplein, de 

Tweebruggenstraat, de Sint-Annastraat, de 
Lange Violettenstraat en het Begijnhof 
getuigen van een sterke stedenbouwkundige 
en ruimtelijke kwaliteit met waardevolle 
gevels, die het straatbeeld bepalen;  

2. De verweving van functies is geslaagd in de 
Lange Violettenstraat (wonen-handel), 
Tweebruggenstraat (wonen-diensten) en Graaf 
van Vlaanderenplein (wonen-handel en 
diensten); ; 

3. Het plein aan de lange Violetestraat 
functioneert als rust- en ontmoetingspunt. De 
huidige bouwlijn geeft karakter aan het plein; 

4. De breedte en de sterke architectuur bepalen 
de Hubert Frère Orbanlaan als een statige 
boulevard;  

5. De steeg aan de achterzijde van de Lange 
Violettenstraat (ontsluiting via de Sint-
Annastraat onsluit een viertal percelen 
langsheen de achterzijde);  

6. Het Begijnhof maakt deel uit van het 
architecturaal werelderfgoed. Wonen kan hier 
in een uitstekende omgeving;  

7. De groene omgeving van het Begijnhof en het 
wandelpad langsheen de Scheldeoever 
functioneert als rustpunt voor de gehele buurt;  

8. Wonen langsheen de Hubert Frère-Orbanlaan 
geeft zicht op een groene parkomgeving; 

9. In het gehele deelgebied bevinden zich veel 
waardevolle beschermde en niet- beschermde 
panden en straatgevels. 

1. De school in de Lange Violettenstraat (zowel 
aan de zijde van het Begijnhof als aan de zijde 
van de Zuidstationstraat) is ruimtelijk slecht 
ingeplant  (te hoog en in het binnengebied); 

2. Een aantal binnengebieden worden volledig 
ingenomen door loodsen. Het binnengebied 
tussen de Lange Violettenstraat en het Graaf 
van Vlaanderenplein is hiervoor kenmerkend;  

3. De donkere en karakterloze Karel 
Antheunisstraat biedt een onaangenaam 
karakter door de aanpalende hoogbouw, het 
hoge aantal garagepoorten en de beperkte 
kwaliteit van de woningen in de Karel 
Antheunisstraat; 

4. Onbebouwde percelen in de Karel 
Antheunisstraat verzwakken het stedelijke 
weefsel; 

5. De loods aan de hoek van de Karel 
Antheunisstraat en de Vijf Windgatenstraat 
wordt gebruikt als parkeergarage. 

6. Geen architecturale samenhang door de 
inplanting van onaangepaste nieuwbouw, 
zoals de hoge appartementsgebouwen naast 
veel lagere herenhuizen in de Hubert Frère- 
Orbanlaan; 

7. De parkeerfunctie overheerst op de verblijfs- 
en pleinfunctie van het plein in de Lange 
Violettenstraat; 

8. Groeiende leegstand en verkeersdruk in de 
Lange Violettenstraat; 
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Kansen  Bedreigingen 
1. De heraanleg van het plein in de lange 

Violettenstraat kan de verblijfsfunctie nog 
versterken; 

2. het afbreken van de loodsen in het bouwblok 
tussen het Graaf van Vlaanderenplein en de 
Lange Violettenstraat biedt de mogelijkheid 
om een groen binnengebied te creëren; 

3. Het doortrekken van steeg gelegen achter de 
Lange Violettenstraat biedt de mogelijkheid 
om meerdere panden te ontsluiten langsheen 
de achterzijde;  

4. Het bouwen van woningen in de Karel 
Antheunisstraat kan de woonfunctie van de 
buurt versterken en de draagkracht van de 
buurtwinkels in de Lange Violletestraat 
verhogen; 

5. De aanleg van een pad op de bedding van de 
oude stadsbeek biedt de mogelijkheid om het 
hele bouwblok tussen Karel Antheunisstraat 
en Lange Violletestraat te ontsluiten langs de 
achterzijde.  

6. Enkele straten kunnen verder als prachtige 
woongebieden voor ééngezinswoningen 
ontwikkeld worden (Tweebruggenstraat) 

1. De uitbreiding van de bebouwing van de 
school gelegen aan de Tweebruggenstraat kan 
de woonkwaliteit in het Begijnhof beperken; 

2. De bestaande voorschriften bedreigen de 
resterende tuinzone (Karel Antheunisstraat en 
Lange Violettenstraat);  

3. Bij het toelaten van autoverkeer in het 
begijnhof dreigt een verkeers- en 
parkeerdrukte door de renovatie van 100 
wooneenheden; 

4. Een te groot aandeel sociale woningen 
bedreigt een wenselijk verweving van 
verschillende bewonersgroepen in het 
Begijnhof; 
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5. Doelstellingen 

5.1 Een duurzame stedelijke omgeving als 
uitgangspunt 

Sedert de Conferentie van Rio de Janeiro in 1992 over duurzame ontwikkeling, 
worden de besliste principes in tal van beleidsterreinen toegepast. Zo ook in de 
stedenbouw. Bijzonder Plannen van Aanleg vormen een geschikt instrument om de 
principes van duurzame stedenbouw om te zetten  

5.1.1 Natuurlijke systemen beschermen 
De oevers van de Schelde vormen groene verbindingen in het plangebied. Deze 
herbergen dierlijk en plantaardig leven en vormen belangrijke 
natuurverbindingsstroken. Zowel het water, de berm als de lanen langsheen de 
waterkant moeten beschermd worden.  

5.1.2 Kwaliteit van de woonomgeving verhogen 
Eén van de elementen hierin bestaat uit het zo weinig mogelijk belasten van het 
milieu en het zo goed mogelijk benutten van de beschikbare oppervlakten. 
Archeologische  en historische objecten en vindplaatsen worden bij bouwwerken 
met de grootste omzichtigheid benaderd. Bouwwerken kunnen hiervoor altijd 
stilgelegd worden, belangrijke elementen kunnen eventueel opgenomen worden in 
het nieuw te bouwen gebouw. In het stedenbouwkundig ontwerp of in de bestrating 
kunnen verwijzingen naar de vindplaatsen worden opgenomen. Waardevolle 
historische gebouwen worden als referentie opgenomen in de plannen voor nieuwe 
projecten en worden zoveel mogelijk herbruikt of geïntegreerd in nieuwe 
projecten.  

5.1.3 Water en waterlopen respecteren  
Waterlopen hebben naast de waterhuishouding ook een stedelijke, recreatieve en 
ecologische functie. Regenwater kan minder snel afgevoerd worden door het 
beperken van de verhardingen in de binnengebieden. Regenwater van panden 
langsheen de waterlopen kan onmiddellijk in de waterloop geloosd worden in 
plaats van in het rioleringsstelsel.  
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5.1.4 Beperken van het autoverkeer  
Het verbeteren van de milieukwaliteit kan ook geschieden door het beperken van 
het autoverkeer. Openbaar vervoer en langzaam verkeer moeten in de binnenstad 
altijd en overal voorrang hebben op het autoverkeer. Nieuwe woningen in de wijk 
zullen het aantal verplaatsingen van deze gezinnen naar de binnenstad 
verminderen. Een goede aanleg van fietspaden, fietsroutes en fietsstallingen 
kunnen het autoverkeer verder terugdringen. De samenhang in het fietspaden-
netwerk, de fijnmazigheid van de fietspaden zodat korte en snelle verbindingen 
mogelijk zijn en de aantrekkelijkheid van de fietsroutes zijn belangrijke stimuli om 
het fietsverkeer te promoten. Ook het gebruik van het openbaar vervoer kan 
aangemoedigd worden door aangename wacht- en opstapplaatsen te creëren.  
Verkeershinder door autoverkeer kan ook getemperd worden door een aantal 
straten autoluw te maken en in het stedenbouwkundig ontwerp van de openbare 
ruimte maatregelen in te bouwen die de structurele aard van geluidshinder door 
autoverkeer beperken. Een aantal straten kunnen als woonerf aangeduid worden. 

5.1.5 Terugdringen van het energiegebruik 
Duurzame stedenbouw wil het energiegebruik in en om woningen terugdringen. 
De invloed van een Bijzonder Plan op het toekomstig energiegebruik kan zeer 
groot zijn.  Vooral bepalingen in verband met de oriëntatie op de zon (passieve 
zonne-energie, op het zuiden gerichte glasoppervlakten en een zo weinig mogelijke 
beschaduwing en actieve zonne-energie door het gebruik van zonneboilers en 
zonnepanelen), het isoleren van de woningen (buitenisolatie), het gebruik van 
collectieve warmtelevering en het compact bouwen (het beperken van de 
buitenoppervlakte) zijn van grote invloed op de totale energiebehoefte.  

5.1.6 Creëren van hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit  
Ruimtelijke kwaliteit kan voor een deel gecreëerd worden door de gebruiks- en 
belevingswaarde te verhogen. Dit kan gerealiseerd worden door plannen flexibel, 
compact en met een positieve identiteit op te stellen. In het Bijzonder Plan worden 
mogelijkheden gelaten voor het mengen van functies. Voorschriften kunnen 
opgesteld worden opdat gebouwen aangepast kunnen worden door nieuwe 
gebruikers. Compacte ontwerpen maken het mogelijk dat gemeenschappelijke 
verblijfsruimten gecreëerd worden. Het creëren van een positieve identiteit door 
het eigen karakter en herkenbaarheid van buurten en straten en verhoogt de 
waardering van de bewoners voor hun omgeving en leidt hierdoor tot een meer 
duurzaam karakter van de ruimtelijke omgeving.  
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5.2 Algemene Doelstellingen 

5.2.1 Het versterken van het stedelijk weefsel 
Het stedelijk weefsel wordt gedragen door het samengaan van verschillende 
functies. Het versterken van dit weefsel is een ruimtelijke optie die ook in het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aangeduid wordt. Een hogere woondichtheid 
leidt naar een zuiniger gebruik van de ruimte en verhoogt de economische 
draagkracht van de binnenstad. 
Het wonen in de binnenstad kan bevorderd worden door het beperken van 
leegstand en verwaarlozing. Dit kan onder meer door het gebruiken van de ruimten 
boven de winkels waardoor tevens de ruimtelijke en omgevingskwaliteit verhoogd 
wordt. Ook de sociale veiligheid groeit daar de winkelstraten ook na sluitingstijd 
gebruikt worden. 

5.2.2 Het verhogen van de woonkwaliteit in de binnenstad 
De attractiviteit van de woonomgeving kan verhoogd worden door het verweven 
van functies en door het creëren van verschillende woonvormen waardoor de 
herkenbaarheid van een straat of buurt kan toenemen.  
De binnengebieden worden zoveel mogelijk ontpit. Dit houdt in dat de tuinfunctie 
moet primeren. De tuin wordt een zone waarin men kan verpozen, spelen of eten. 
Via de tuin ontvangt de woning licht en lucht.  

5.2.3 Het versterken van de ruimtelijke samenhang 
Een goede ruimtelijke samenhang verhoogt de woon- en belevingskwaliteit van 
een straten en buurten. Elk bouwblok, elk straatdeel heeft een eigen 
herkenbaarheid. De bestaande kwaliteiten moeten versterkt en de zwakten 
afgebouwd worden. De ruimtelijke samenhang wordt in een belangrijke mate 
bepaald door de herkenbaarheid en de typologie van de gebouwen en door de 
aanleg van het openbaar domein. 
Bij de inplanting van gebouwen en bestemmingen moet rekening gehouden 
worden met de leefbaarheid en het karakter van de omgeving zodat de gebouwen 
en bestemmingen op een geschikte wijze in het bestaande weefsel geïntegreerd 
worden. Doel is de herkenbaarheid, kwaliteit en beleving van de omgeving te 
versterken. 
Zowel naar functies als naar morfologie wordt een wijk opgebouwd van de rand 
naar het centrum. Het aandeel woningen wordt kleiner naarmate men het centrum 
van de wijk bereikt, de woondichtheid stijgt evenwel. Het centrum wordt 
opgebouwd door een samengaan van verschillende functies.  
Bestaande gaten in de bebouwing en braakliggende terreinen worden bebouwd en 
zowel naar morfologie als functionaliteit ingeschakeld in de ruimtelijke omgeving.  
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5.2.4 Het creëren van een leefbare stad 
Het beperken van de verkeerslast  is een eerste vereiste. Het stedenbouwkundig 
beleid houdt rekening met mobiliteitseffecten en de mobiliteit. Nieuwe activiteiten 
met een hoge mobiliteitslast worden zoveel mogelijk gemeden. De bereikbaarheid 
van het openbaar vervoer en de inrichting van haltes van het openbaar vervoer 
krijgen een hoge prioriteit.  
Doorgangen voor voetgangers en fietsers worden behouden en zoveel mogelijk 
gecreëerd. In de mate van het mogelijke worden tuinen langs de achterzijde 
ontsloten.  
Afwisseling en samenhang moeten deel uitmaken van ontwerpen van nieuwe 
gebouwen. Monotonie moet wijken voor kleinschalige ingrepen met een zekere 
complexiteit. Een afwisseling van vormen en materialen wordt als attractief 
ervaren. Gebouwen moeten een kwaliteitsvolle architectuur en een samenhang en 
ordening vertonen. Gebouwen moeten tevens verstaanbaar zijn. Dit houdt in dat de 
vorm identificeerbaar moet zijn met de functie. De samenstellende delen van 
gebouwen moeten herkenbaar uitgebouwd worden.  
De publieke ruimten moeten worden opgevat als aaneensluiting van straten en 
pleinen die elk een herkenbare functionaliteit dragen. Pleinen worden 
ontmoetingsplaatsen en knooppunten van activiteiten. Straten worden herkenbaar 
ingericht als woonstraat, winkelstraat, woonerf of verbindingsstraat. 
Fietsverbindingen en wandelwegen worden aangeduid.  

5.2.5 Het verhogen van de sociale veiligheid 
De sociale veiligheidsgevoel wordt versterkt door de aanleg van het openbaar 
domein, de verweving van functies, de morfologie van de gebouwen en het creëren 
van looplijnen en zichten. Bewoners en bezoekers moeten zich te allen tijde vrij 
kunnen bewegen zonder daarbij belemmerd te worden door gevoelens van 
onveiligheid of door daadwerkelijk plaatsgrijpen van delicten.  

5.2.6 Het versterken van groen- en natuurelementen in de 
stedelijke omgevingen 

Tuinen en binnengebieden kunnen met meer groenvoorzieningen worden 
aangelegd. Vegetatiedaken en tuinterrassen kunnen worden aangelegd. Lanen en 
parken en de Scheldeoevers kunnen versterkt of uitgebreid worden. De Leie wordt 
weer volledig zichtbaar. Loop- en fietsroutes langsheen de oevers worden 
versterkt. Een versteningsnorm en groennorm wordt ingevoerd om verdroging 
tegen te gaan door het vergroten van de waterdoorlaatbaarheid van de bodem en 
om een minimum aan groen in de buurt te voorzien. 
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6. Concepten voor het nieuwe Plan 
van Aanleg 

6.1 Concepten voor de gewenste ruimtelijke structuur  
De eigenheid en herkenbaarheid van de verschillende buurten en straatdelen in het 
plangebied worden zowel naar functies als morfologie, zoveel mogelijk bewaard.  
Vlaanderenstraat, Brabantdam, Lange Violettenstraat en Zuidstationstraat  zijn de 
functionele dragers van de wijk. De aanwezigheid en verweving van verschillende 
functies is hier het sterkst. Deze situatie wordt behouden en versterkt. 
Buurtwinkels en diensten moeten kunnen blijven bestaan buiten deze assen.  
Dominante en waardevolle gebouwen en belangrijke perspectieven op dominante 
en waardevolle gebouwen, worden behouden. 
De verschillende schoolomgevingen worden verbonden met een netwerk van 
langzaam verkeersassen.  
Een aantal straten wordt als woonstraat bestemd. Andere functies zijn onderworpen 
aan sterke beperkingen.  
De “poorten” aan de toegangswegen van de buurten worden behouden en 
versterkt: dit zijn de Keizer Karelstraat, de Vlaanderenstraat en de Schelde 
bruggen. 
Bestaande gaten in het stedelijke weefsel worden opgevuld. Het wonen vormt de 
hoofdfunctie in deze projecten. 
Pleinen worden aangelegd als verblijfsgebieden, een openbaar groengebied wordt 
gecreëerd. Bestaande groengebieden worden in het BPA vastgelegd. 
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6.2 Concepten voor het versterken van de 
woonomgeving  

Het opdelen van geschikte ééngezinswoningen tot kamerwoningen is verboden.  
De inbreiding van de buurt wordt versterkt door het voorzien en versterken van 
woningen boven winkels.  
Verschillende woningtypes worden gecreëerd in diverse buurten en straatdelen om 
een zo breed mogelijke bevolkingssamenstelling aan te trekken. 
Nieuwe projecten moeten de woonfunctie van de buurt versterken. Het aantal 
kantoren in de wijk wordt beperkt. Nieuwe kantoorgebouwen worden niet 
toegestaan. Bestaande monofunctionele gehelen moeten woongelegenheden in 
gebouw of site opnemen. 
Binnengebieden worden ontpit. Tuinzones moeten evolueren tot volwaardige 
rustgebieden de binnengebieden van bouwblokken. Inpandige parkeerplaatsen 
worden onderworpen aan een minimum begroeningsnorm en aan een maximum 
verhardingsnorm.  
Terrassen genieten de voorkeur op balkons. Balkons worden vooral langs de 
tuinzijde opgebouwd.  
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7. Gewenste Ruimtelijke Structuur 

7.1 Lange Violettenstraat-Karel Antheunisstraat 
Het binnengebied van dit bouwblok wordt gekenmerkt door de loop van de oude 
beek. In enkele tuinen is de deels ingestorte gemetselde overwelving zichtbaar. 
Omheen de beek zijn vroeger stallingen en bijgebouwen gebouwd. Zo is een 
steegkarakter gegroeid. De ontsluiting van de woningen via de steeg is niet langer 
mogelijk daar beide toegangen tot de steeg afgesloten zijn.  
Voorgesteld wordt om deze centrale ontsluitingsas opnieuw op te nemen in het 
stedelijk weefsel. Voorschriften met betrekking tot het hoekgebouw aan de 
Vijfwindgatenstraat moeten de toegang vanuit het zuiden garanderen. Ook aan de 
hoek van de Karel Antheunisstraat wordt gepoogd om de toegang via voorschriften 
opnieuw open te maken. De ruimte in de hoek van de Karel Antheunisstraat wordt 
aangelegd als pleintje dat de verbinding aanduidt. De bestaande herenhuizen aan 
de Hubert Frère-Orbanlaan ter hoogte van dit pleintje mogen geen plaats ruimen 
voor hoogbouw. 

7.2 Koepoortkaai 
Het terrein aan de Koepoortkaai is vrij recent ontwikkeld. Op het einde van de 
18de eeuw was de zone tussen Apostelhuizen en Koepoortkaai nog niet bebouwd.  
Met de aanleg van het Sint-Annaplein werden ook deze straten bebouwd. De zone 
ligt nu deels braak en is deels bebouwd. Het braakliggend domein wordt gebruikt 
als parkeerterrein.  
Het terrein wordt bestemd voor de bouw van méérgezinsgebouwen. Door de 
specifieke ligging, centraal in de binnenstad met zicht op de rivier, is het verweven 
van verschillende woningtypes en verschillende bewoners categorieën mogelijk. Er 
wordt een volwaardige woonomgeving gecreëerd.  
Door de beperkte diepte van het bouwblok is het kwaliteitsvol bebouwen 
langsheen de twee straatzijden moeilijk. Voorgesteld wordt om het nieuwe 
bouwblok te enten op de bestaande stedelijke structuur. Het eveneens ondiepe 
bouwblok aan het Sint-Annaplein wordt vergroot. De bestaande achterzijde sluit 
aan op de tuinzone van een nieuwe bebouwingsstrook.  
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Vanuit de Abeel- en Kristoffelstraat wordt het mogelijk om (voor langzaam 
verkeer) de Scheldeoever te bereiken. Zo blijft de rivier verbonden met de 
binnenstad. Het nieuwe centrale bouwblok wordt opgebouwd langsheen de 
Apostelhuizenstraat. Omdat er slechts aan één straatzijde gebouwd wordt, wordt de 
bouwdiepte groter. Door de plaatsing van de gebouwen is de Schelde vanuit 
verschillende woningen zichtbaar. De bouwhoogte correspondeert met de 
bestaande hoogte van de reeds gerealiseerde gebouwen aan de Koepoortkaai. Voor 
het centraal gelegen hoofdgebouw ontstaat een open ruimte die als verblijfsruimte 
wordt ingericht. 

7.3 Prostitutie in het plangebied 
De prostitutieactiviteit is heden geconcentreerd in de Vanderdonckdoorgang en de 
Belgradostraat. De prostitutie in deze wijk is vooral raamprostitutie. Buurten met 
raamprostitutie worden veelal gekarakteriseerd als woon- of gemengde buurten. 
Dit is ook zo in de Belgradostraat.. Daar waar er vroeger een zekere wisselwerking 
bestond tussen de winkelstraten en de prostituees stelt men vast dat de prostitutie 
in deze buurt steeds meer een negatief imago geeft. Deze negatieve beeldvorming 
heeft zijn weerslag op de gehele omgeving: verlaagde huurprijzen, leegstand, 
slechte bouwfysische toestand, het ontbreken van investeerders. Ook het openbaar 
domein is verwaarloosd. 
Deze straten worden gekenmerkt door een onaantrekkelijke verschijning, kennen 
een slecht woningbestand en veel leegstand. De huurprijzen zijn er gemiddeld 
lager dan elders. Prostitutie oefent een storende aanwezigheid uit op de 
woonfunctie (slecht onderhouden panden, nachtlawaai). 
Het Bijzonder Plan van Aanleg kan als instrument gebruikt kan worden om een 
lokatiebeleid voor prostitutie vast te leggen. Het afbakenen van de buurt waar 
prostituées hun activiteiten mogen uitvoeren leidt tot een sterke herkenbaarheid 
(zowel van het prostitutiekwartier als van de woonbuurt) en biedt (rechts)zekerheid 
aan (nieuwe) bewoners en prostituees. Het concentreren van het prostitutiekwartier 
in de Vanderdonckdoorgang is een instrument om de leef- en omgevingskwaliteit 
in de wijk te verhogen. De woonfunctie wordt hierdoor in de betrokken 
woonstraten versterkt.  
Tussen de prostitutiezone en een woonzone wordt een bufferzone ingeplant. Dit 
kan door kantoren of winkels in te planten. De harde zichtbare kern van de 
prostitutiewijk wordt omgeven door (zachte) niet-zichtbare 
prostitutiemogelijkheden in bars en clubs.  
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