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1 Situering  
1.1  Op mesoschaal 
Het plangebied situeert zich op minder dan 2 km. ten zuidoosten van het 
historisch centrum van de stad en maakt deel uit van het gebied Gentbrugge-
Ledeberg, een onderdeel van de kernstad. In dit deel van de kernstad bestaat 
een specifieke en sterke verweving van wonen, diensten, onderwijsinstellingen, 
handel, oude en nieuwe ambachtelijke bedrijvigheid. Dit stadsdeel wordt omringd 
door de N9 Brusselsesteenweg in het westen, de R40 (stadsring) en de Schelde 
in het noorden en oosten en de E17 autosnelweg in het zuiden. De kruising van 
de autosnelwegen E17 en E40 ligt 4 km ten zuiden van de site.  
 
(zie situeringsplan) 

1.2  Op microschaal 
De site is opgesplitst in een noordelijk en een zuidelijke zone. De noordelijke 
zone is gelegen tussen de Kerkstraat en de Schelde. Hiervoor wordt een 
afzonderlijk BPA opgemaakt. 
 
Het zuidelijke deel (waar dit BPA voor opgemaakt wordt) van de site is gelegen 
aan de westelijke kant van de spoorweg Antwerpen – Gent. De Kerkstraat en de 
Frederick Burvenichstraat vormen de noordelijke en zuidelijke grenzen. Aan de 
westrand vormt de Oude Brusselseweg gedeeltelijk de BPA-grens. 
Het plangebied bestaat momenteel uit één grote braakliggende zone en een 
bebost parkgedeelte met een drietal woningen in. Deze woningen zijn 
zonevreemd. Ook omvat het BPA de terreinen van een metaalverwerkend bedrijf 
 
De omgevende bebouwing bestaat vooral uit kleine rijwoningen in gesloten 
bebouwing. 
 
De oppervlakte van het plangebied bedraagt ongeveer 13 hectare 
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2 Bestaande toestand 
 

2.1 Juridisch-stedenbouwkundig 
Het gewestplan van “Gentse en kanaalzone” werd goedgekeurd bij K.B. op 14 
september 1977 (B.S. 8 oktober 1977). Het plangebied werd toen op het 
gewestplan volledig bestemd als industriegebied, temidden woongebied. 
In de gedeeltelijke wijzigingen van het gewestplan “Gentse en kanaalzone”, 
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van oktober 1998, is het zuidelijke deel van 
dit gebied omgezet van industrie- naar parkgebied. De grens van het parkgebied 
volgt geen perceelsgrenzen, waardoor er onduidelijkheid heerst over de exacte 
afbakening van dit parkgebied.  
 
(zie uittreksel gewestplan) 

2.2 Huidig “gebruik” 
Dit deel, bestemd als industriegebied, bestond hoofdzakelijk uit twee 
grootschalige loodsen. Deze zijn niet herbruikbaar bevonden en werden 
afgebroken, waardoor een groot braakliggend terrein tussen de spoorwegberm en 
het metaalverwerkend bedrijf ontstond. Centraal op het terrein bevindt zich een 
halfverharde ruimte met een aantal waardevolle bomen. 
Het Arbed-terrein wordt afgeschermd van de Frederik Burvenichstraat met een 
groenscherm. Aan de oostkant wordt het terrein afgeschermd door een 
verhoogde spoorwegberm.  
In het westen is  op een terrein van ongeveer 4 ha een bedrijf actief in de 
productie van wapeningsnetten. Op dit terrein bevinden zich een aantal 
grootschalige loodsen. Tussen deze loodsen en de Oude Brusselseweg bevindt 
zich de manoevreerruimte voor vrachtwagens. Langs de Oude Brusselseweg is 
een groenbuffer aanwezig. 
In het zuidelijke deel van het plangebied zijn een drietal villas in een parkzone 
gesitueerd. Een van de tuinen bevat een vijver. Ten noorden van dit deel is een 
kleinschalig openbaar speelterrein aangelegd. De groenmassieven in de tuinen 
en in dit openbaar gebied zijn als groen rustpunt belangrijk voor de volledige 
buurt. 
 
Rondom het plangebied is een monotone wijk gelegen de bestaat uit een dense 
bebouwing van rijwoningen op kleine percelen.  
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3 Probleemstelling 
 

3.1 Historiek 
In 1993 ging het metaalverwerkend bedrijf Trefil Arbed – beter bekend als “de 
puntfabriek”-  failliet. Hiermee kwam een einde aan de motor van een levendige 
arbeidersbuurt en geraakte de buurt  wat in het slop. 
 
De stad Gent heeft onmiddellijk na het faillissement, gesprekken aangeknoopt 
met de curatoren voor verwerving van de site om deze op een verantwoorde 
manier nieuw leven in te blazen. De besprekingen vertraagden o.a. wegens de 
aanwezige vervuiling op het terrein, waardoor bodemonderzoeken noodzakelijk 
waren. Een ander knelpunt was het feit dat het stadsbestuur niet over een 
aangepaste juridische structuur beschikt om dergelijke 
stadsontwikkelingsprojecten op een snelle manier te kunnen aanpakken. 
 
In mei 1999 werd een privé-ontwikkelaar, de nv. Sovape, eigenaar van de 
gronden. Er werd een stedenbouwkundig attest verkregen voor de hele site. 
Hierbij werd wel de voorwaarde gesteld dat er ook een BPA zou opgemaakt 
worden voor de volledige site. 
 
Ondertussen werden stedenbouwkundige en verkeerstechnische plannen 
opgemaakt. 
 
Dit alles leidde tot de plotse vestiging van een France télécom – callcenter op de 
site noord, waarmee dan ook de eerste aanzet gegeven was tot een effectieve 
herontwikkeling van dit volledige gebied. 
Op de zuid-site werden plannen gemaakt om het IVAGO-containerpark er te 
vestigen terwijl er ook een geïnteresseerde kandidaat is voor een kleinschalig 
kantoorgebouw op deze site. De resterende terreinen zullen ingevuld worden met 
bedrijven.  
 
Om alle ontwikkelingen op de zuid-site in goede kwaliteitsvolle banen te leiden 
werd in het voorjaar 2001 een masterplan ontwikkeld door de Studiegroep 
ABSCIS (als bijlage hier aan toegevoegd) 

3.2 Reden opmaak BPA 
 
Omdat de visie in dit masterplan enigszins verschilt van wat er volgens het 
gewestplan mogelijk is en om dit masterplan juridisch vast te leggen wordt een 
BPA opgemaakt.  
  
Zo dient op economisch vlak een bedrijfsprofiel vastgelegd te worden, dienen er 
regels opgesteld te worden naar uiterlijke verschijningsvorm en dient de mobiliteit 
van de toekomstige bedrijven in het oog gehouden te worden. Een bestemming  
als industriegebied is niet meer van deze tijd en dient dus best omgevormd te 
worden tot bv. een KMO-zone. Ter hoogte van de Burvenichstraat wordt een 
zone gepland voor kantoren. Het parkgedeelte dient juridisch vastgelegd te 
worden. 
 
Ook komen de huidige zoneringen niet overeen met het huidig bodemgebruik en 
de huidige percelering. Met het BPA is het de bedoeling om ook deze zones te 
verfijnen. 
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Ook is het de bedoeling om Voor het metaalverwerkend bedrijf een 
uitdoofregeling uit te werken waarbij de bestemming “industriegebied” geschrapt 
wordt en vervangen wordt door andere zoneringen.  
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4 Visies 
4.1 Vroegere studies 

4.1.1 Stedenbouwkundige studie Iris Consulting 
Door Iris Consulting is er in 1998 een structuurschets opgemaakt voor de 
herontwikkeling van de site ex-Trefil-Arbed. Zij ontwikkelden een inrichtingsplan 
voor de site binnen de bestemming ‘industriegebied’ en met behoud van de 
vroegere gebouwen. Andere voorstellen dan bedrijvigheid behoorden niet tot hun 
opdracht. Aangezien de uitgangspunten veranderd zijn, heeft deze studie dan ook 
weinig belang. 

4.1.2 Mobiliteitsstudie TRITEL 
Door het verkeerskundig bureau Tritel is er een studie opgemaakt om de 
ontsluiting van de site te onder zoeken en waar mogelijk te verbeteren. 
Dit resulteerde in volgend voorstel:  
Er wordt slechts 1 toegangsmogelijkheid voor autoverkeer gecreëerd in de 
Burvenichstraat. Ook het zwaar verkeer van Treillarmé zal over het ARBED-
terrein ontsloten worden. 
Over het terrein wordt een fijnmaziger weefsel voor voetgangers en fietsers 
gecreëerd. 
 
Sowieso zal het mobiliteitsprofiel van (geïnteresseerde) bedrijven afgewogen 
dienen te worden ten aanzien van het bereikbaarheidsprofiel van de locatie (cfr. 
rsv). 

4.1.3 Verkeersleefbaarheidsplan Gentbrugge –Ledeberg: 
Aandachtspunten uit deze studie zijn: 
• Vrees voor teveel vrachtverkeer door de woonbuurten: 
• Zeer hoge bewoningsdichtheid waardoor een zeer hoge parkeerdruk en vraag 

naar meer openbaar groen 
• Vrees voor sluikverkeer 
De voorstellen van Tritel moeten deze problemen verhelpen. 

4.2 Het Ruimtelijk Structuurplan Gent 
De Arbed-sites maken deel uit van de Gentse 19de eeuwse gordel. In het 
Ruimtelijk Structuurplan Gent wordt het samenhangend geheel van verscheiden 
buurten in de gordel en de kuip omschreven als de deelruimte ‘Kernstad’. Deze 
kernstad wordt gekenmerkt door een specifieke en sterke verweving van wonen, 
diensten, vele onderwijsinstellingen, handel, nieuwe en oude ambachtelijke 
bedrijven.  
Voor de gewenste ontwikkeling van deze deelruimte zijn revitalisering en 
hergebruik, herstructurering, verluchting en verdere verweving van dit centrale en 
historisch belangrijke stadsdeel na te streven. Tegelijk dient er ook naar gestreefd 
te worden om de veelheid aan fragmenten binnen dit gebied een sterke ruimtelijk 
samenhang te geven. Dragers van deze ruimtelijke samenhang zijn de 
steenwegen met hun stamlijnen van openbaar vervoer, het samenvloeiende 
waternet van vaarten en rivieren en de ontwikkelde groenassen.  
 
Het opwaarderen van de woonbuurten in de 19de eeuwse gordel vormt een 
uitgangspunt. Behoud en creatie van groene en open ruimten en van pleinen door 
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uitpitting, verwijdering en reorganisatie moeten zorgen voor aantrekkelijke en 
leefbare woonomgevingen.  
De vele fragmenten van de verschillende woonbuurten en grootschalige functies 
(gaat zeker op voor deze buurt) kunnen op een actieve wijze samenhang 
gegeven door een creatieve uitbouw van de dragers. 
 
Verweving van functies moet op deze locatie van dergelijke omvang (13 ha ) 
het uitgangspunt zijn. Een monofunctionele invulling van dit gebied is omwille van 
bovenvermelde redenen niet wenselijk. Willen we dit gebied deel laten worden 
van het omliggende stadsweefsel dan dient ook de grootte/korrel van dit 
‘bouwblok’ te worden verkleind en de link naar de buurt worden 
versterkt/gevaloriseerd.  
 
Een ontdichting/verluchting van de 19de eeuwse gordel dmv. een buurtpark die 
de fysische link maakt tussen de omliggende buurt en deze site is noodzakelijk. 
De nood aan buurtgroen in deze sterk versteende wijken is immers zeer acuut. 
Willen we de engagementen uit het bestuursakkoord waarin wordt gesproken 
over 6 nieuwe buurtparken en 10 m2 groen per inwoner effectief realiseren dan 
zullen het plekken als deze zijn, die er zich uitstekend toe lenen, waar het zal 
moeten gebeuren. (eventueel ook probleem van vervuiling moest die er zijn kan 
hier worden aan gekoppeld, groen lijkt immers een uitstekende (financieel 
haalbare) ‘nabestemming’ bij vervuilde gronden). 
 
Gewenste ruimtelijk-economische structuur 
 
Voor de uitbouw van economische activiteiten wordt ernaar gestreefd het 
mobiliteitsprofiel van de bedrijven af te stemmen op het gewenste 
bereikbaarheidsprofiel van de plek en wordt de aard van de aanwezige bedrijven 
meer in overeenstemming gebracht met het profiel en het niveau van de plek. (-> 
hier kleinschaligheid noodzakelijk in buurt met dergelijk korrel). 
 
In het Gentse is er een tekort aan bedrijventerreinen. Economisch is het 
belangrijk nieuwe bedrijven te kunnen aantrekken of bestaande bedrijven in Gent 
te houden. Nieuwe en groeiende bedrijven zorgen nl. voor bijkomende 
werkgelegenheid. Naast de 167 ha. extra bedrijventerreinen die nodig zijn 
volgens het Ruimtelijk Structuurplan Gent, is het ook van belang dat bestaande 
bedrijventerreinen optimaal (her)ontwikkeld worden in evenwicht met hun directe 
omgeving. Op deze manier kunnen kleinschalige bedrijfsterreinen in woonweefsel 
behouden blijven en kunnen deze de 19de eeuwse gordel een nieuwe dynamiek  
geven. 
 
Uit de eerdere studie van Iris Consulting (1998) bleek volgend bedrijfsprofiel het 
meest gewenst:  Gentse bedrijven  die momenteel niet op de juiste plaats zitten of 
die uitbreidingsproblemen hebben komen het eerst aan de orde. Andere 
gewenste eigenschappen zijn  een hoge tewerkstellingsgraad, tewerkstelling voor 
laaggeschoolde krachten, een matig verkeersopwekkend karakter,… 
Uit een onderzoek van de aanvragen  bleek dat de behoefte heel divers is. 
Daarom dient er een menging van sectoren en van grootte als doelstelling 
nagestreefd te worden. 
(1/3 van de onderzochte aanvragen betrof percelen kleiner dan 500 m²; 14% 
sloegen op percelen groter dan 5000 m², voor 58 % was meer dan 2000 m² 
noodzakelijk.) 
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4.3 Beleidsvisies/ Bestuursakkoord 2000 - 2006 
 
In het bestuursakkoord wordt er veel aandacht geschonken aan het economische 
leven in Gent. 
 
Ondernemend Gent 
Op economisch vlak  heeft Gent ongetwijfeld een aantal belangrijke troeven. Het 
stadsbestuur zal alleszins het werk stellen opdat Gent de boot van de nieuwe 
technologieën niet mist. Duurzame economie staat hier centraal. Economie dient 
hand in hand te gaan met de leefomgeving en de bewoners van een stad. 
Ondernemen in een stad als Gent heeft een toegevoegde waarde als ook de 
inwoners van de stad en de ruime omgeving er rechtstreeks of onrechtstreeks 
beter van worden. Bij de realisatie van economische projecten zal aandacht 
gevraagd worden voor de principes van duurzaam bouwen en zal de stad bij 
eigen projecten een voorbeeldfunctie vervullen. 
 
Planmatige en globale aanpak van bedrijvenzones is noodzakelijk. Betere 
bereikbaarheid van bedrijvenzones voor fietsers en meer openbaar vervoer naar 
bedrijvenzones. 
 
Onder het luik kwaliteitsvolle omgeving wordt er vermeld dat we dienen te 
streven naar een zo groot mogelijke verweving van werken, recreëren en wonen. 
Er dient bovendien geïnvesteerd te worden in groenassen, stadsdeelparken en 
wijkgroen. 
 
Bij de ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheidzones moet er bijzondere 
aandacht gaan naar de buurt waarin bedrijven zich bevinden. Het is daarom van 
groot belang de buurtbewoners bij de ontwikkeling te betrekken. 
 

4.4 Stadsontwerp voor de herontwikkeling van de terreinen 
Arbed-zuid door Abscis (maart 2001) 

 
De krachtlijnen van dit ontwerp zijn opgenomen in dit BPA. (zie verder) Het 
algemeen plan van het stadsontwerp is hier als bijlage achteraan toegevoegd. 
 

4.5 Mobiliteitseffectenrapport Tritel (februari 2002) 
 
Deze keer, worden op basis van de bebouwingsmogelijkheden in het voorontwerp 
- BPA, een inschatting gemaakt van de mobiliteitseffecten. Hierbij  werd: 
- de huidige verkeerssituatie geanalyseerd 
- de verkeersimpact van de geplande activiteiten op het omliggend wegennet 

geraamd 
- de parkeerbehoefte en fietsstallingsbehoefte ingeschat en werd een 

parkeerconcept uitgewerkt 
- een voorstel voor milderende en begeleidende maatregelen uitgewerkt 
- een voorstel uitgewerkt voor de (her)inrichting van de voorgeschreven 

ontsluitingswegen. 
 
Als conclusie kan gesteld worden dat wat verkeersafwikkeling betreft alle 
geplande ontwikkelingen mogelijk zijn, maar het kruispunt Tertzweillaan – 
Burvenichstraat – Rinskopflaan de achillespees is in het volledige verhaal. Ook 
blijkt, uit toetsing van de gegenereerde bewegingen van en naar de site dat de 
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realisatie van het langetermijnprogramma op de interne ontsluitingsweg 
Rinskopflaan, omwille van de oversteekbaarheid van de weg, de maximale 
verkeersintensiteiten zijn bereikt. Het bouwprogramma op lange termijn dient dus 
als richtinggevend maximum te worden geïnterpreteerd. Aldus worden er 
aanbevelingen gedaan op dit kruispunt te voorzien van lichten en 
voorsorteerstroken. Ook dienen er maatregelen genomen te worden om 
bedrijfsvervoerplannen te laten opmaken, dient de bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer verbeterd te worden en dienen een aantal flankerende 
maatregelen getroffen te worden (carpooling, fietsvergoeding, fietsinfrastructuur, 
terugbetaling OV-abonnement, afspraken rond distributie vrachtverkeer) door de 
bedrijven. 
 
Bij de bedrijven die zich op de site zullen vestigen, dient te worden aangedrongen 
op de implementatie van de geformuleerde flankerende maatregelen. Het is de 
bedoeling dat een aantal maatregelen afgedwongen worden via de 
verkoopsovereenkomst / erfpachtovereenkomst.  
 
De parkeerstrategie voor de ontwikkeling van deze site dient te worden 
opgebouwd vanuit het hoofdprincipe dat de invulling van de projectzones geen 
extra parkeerdruk op de omliggende woonstraten mag veroorzaken. Het huidige 
aanbod aan parkeerplaatsen voor de bewoners dient te worden veilig gesteld 
door met de interne parkeerorganisatie op de terreinen het aantal 
parkeerplaatsen  te voorzien overeenkomstig de behoefte, te berekenen op basis 
van de verwachte tewerkstelling en bezoekersaantallen. 
 
Om te komen tot een organisatie van de interne parking wordt voorgesteld te 
redeneren vanuit twee concepten: 
1. een gescheiden parkeerorganisatie: Vanuit het concept gebaseerd op een 

gescheiden parkeerorganisatie wordt voor elke deelactiviteit een afzonderlijke 
raming aan parkeerplaatsen gemaakt, en gerealiseerd op het terrein. 

2. een gecentraliseerde parkeerorganisatie: Vanuit dit tweede concept wordt 
gezocht naar mogelijkheden om de parkeerplaatsen te groeperen en worden 
de randmodaliteiten hiertoe aangegeven. Op deze manier wordt een zuiniger 
en efficiënter ruimtegebruik nagestreefd. 

 
Wat de parkeerbehoefte betreft, wordt voor de zuid-site rekening houdend met 
een gescheiden parkeerorganisatie een raming gemaakt van 204 noodzakelijke 
ppl. op korte termijn en 350 noodzakelijke parkeerplaatsen op lange termijn. 
Indien er rekening gehouden wordt met een gecentraliseerde parkeerorganisatie 
komen we voor het laag programma op 190 centrale parkeerplaatsen en voor het 
hoog programma op 330 centrale parkeerplaatsen. 

4.6 Timing noodzakelijke infrastructuurwerken buiten het 
plangebied 

Om het verkeer op een vlotte en veilige manier van en naar de sites Arbed te 
laten verlopen, is de herinrichting van het kruispunt Tertszweillaan – 
Burvenichstraat – Rinskopflaan als lichtengeregeld kruispunt een absolute 
noodzaak. Deze werken hangen grotendeels af van de werken gepland door 
Aquafin.  Deze worden volgend jaar uitgevoerd. Het einde van de volledige 
heraanleg (kruispunten inclusief) wordt voorzien voor eind 2003.  
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5 Structuurschets op basis van het 
masterplan en mobiliteitseffectenrapport 

 
Het stadsontwerp, opgemaakt door de studiegroep ABSCIS fungeert als richtlijn 
om de geplande ontwikkeling van de zuid-site als zone voor ambachtelijke 
nijverheid en KMO in te passen in het BPA. 

5.1 Algemene uitgangspunten 
• de creatie van een bedrijventerrein met een hoge densiteit 
• een flexibele invulling nastreven op korte en op lange termijn. 
• een mix van kleine en grote bedrijven verhoogt  de flexibiliteit en de 

herkenbaarheid van de omgeving. 
• door een bundeling van functies en restruimtes wordt de invulling 

overzichtelijk en efficiënt 
• de parking voor bezoekers wordt centraal georganiseerd op een groen 

pleintje 
• bufferstroken, parkeren, laden en lossen wordt inpandig opgelost en vormen 

geen hinder voor de omgeving. 
• In de bufferstrook achter de Kerkstraat wordt een buurtparking ingericht. 
• Het terrein krijgt een openheid naar de buurt voor fietsers en voetgangers 
• Het terrein wordt voor het mechanisch verkeer ontsloten via één toegang 

vanop de F. Burvenichstraat op enige afstand van de spoorbrug, dit voor de 
veiligheid van in- en uitrijdend verkeer. 

• Het bedrijventerrein wordt in zijn omgeving geïntegreerd met buffergroen. 
• De publieke ruimtes worden met zorg ontworpen en met openbaar groen 

aangelegd. 
• De site zelf wordt gekenmerkt door een groen aanleg waardoor deze een 

campuskarakter krijgt. 
• De loodsen worden geschakeld en deels afgeschermd door een strook 

kantoorgebouwen met een verzorgend karakter aan de kant Burvenichstraat. 
• Centraal op het terrein (het verst van alle bebouwing) dient het containerpark 

van Ivago voorzien te worden. 
• De 3 villas in parkgebied worden bestendigd.  
• voor het metaalverwerkend bedrijf wordt een uitdoofregeling voorzien. De 

nabestemming voorziet in een aandeel park, een aandeel wonen en een 
aandeel bedrijvigheid. 

• Het groenmassief op de hoek met de Oude Brusselseweg (parkzone op het 
gewestplan) wordt behouden als parkzone. Het openbare (park)gedeelte 
wordt ook bestendigd. 

 

5.2 Verkeerstechnisch 
 
lokaal verkeer 
Het terrein wordt voor mechanisch verkeer ontsloten via één toegang van op de 
F. Burvenichstraat, aansluitend op de geplande ontsluitingsweg voor de wijk. 
Deze wegenisinfrastructuur is voorzien langs de spoorwegberm met daarlangs 
een strook van 3 m. breed waar vrachtwagens kunnen geparkeerd worden. De 
toegang tot het terrein van het metaalverwerkend bedrijf zal ook via deze 
infrastructuur verlopen waardoor de Oude Brusselseweg van zwaar verkeer 
gevrijwaard wordt. Ter hoogte van de nieuwe toegang naar het metaalverwerkend 
bedrijf komt de infrastructuur centraal te liggen waardoor de opsplitsing in 
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kleinere, makkelijk te ontsluiten percelen mogelijk wordt. De infrastructuur eindigt 
op een pijpekop met een draaicirkel van 34 m.  
 
parking 
Centraal op het terrein is een parking voor bezoekers en werknemers voorzien 
tussen een aantal bestaande te behouden bomen. Naast de bufferzone naar de 
Kerkstraat, die met hoogstammen wordt aangelegd, is een buurtparking voorzien 
met een toegang via de Kerkstraat. Dit parkeerterrein is afgesloten van het 
bedrijventerrein waardoor een verbinding voor autoverkeer niet mogelijk is. 
De parkings en laad- en loszones voor de bedrijven moeten voorzien worden op 
eigen terrein op een bouwvrije strook langs de weg. De oprit voor 
bedrijvenparkings ligt op eigen terrein. Dwarsparkeren rechtstreeks van op de 
weg is niet toegelaten. De aanleg van de bedrijvenparkings zal deel uitmaken van 
een gedetailleerd inrichtingsplan in functie van aantal, grootte en aard van de 
bedrijven (units). 
Volgens dit BPA kunnen er op het bedrijventerrein minstens 268 tot 304 ppl. 
voorzien worden zonder aan het concept te raken. Hiermee wordt de raming uit 
het mobiliteitseffectenrapport heel dicht benaderd. Indien noodzakelijk zullen 
bijkomende parkeerplaatsen dienen gecreëerd te worden op eigen terrein. 
  

5.3 Stedenbouwkundige inpassing 
Het gaat hier om een bedrijvenzone middenin een dens woongebied. In deze 
omgeving is het belangrijk de openbare ruimte als een coherent en aangenaam 
geheel op te vatten met verzorgde groenaanleg en een eenheid in bouwvolumes 
en materialen. Het terrein is opgedeeld in drie zones met loodsen met 
verschillende dieptes. De zones die op het plan zijn ingekleurd als te bebouwen 
moeten niet noodzakelijk worden volgebouwd. 
 
Aangezien het gebied omgeven is door een dense woonzone is het aangewezen 
de maximale totale bouwhoogte te beperken tot 9 m voor de loodsen dicht bij de 
woonzones en tot 13 m voor loodsen die veraf gelegen zijn. Deze bouwhoogtes 
zijn ruim voldoende voor KMO. Er worden drie hoofdvolumes voorzien, die 
telkens opsplitsbaar zijn tot kleinere aaneengesloten units. Er wordt geopteerd 
voor een geschakelde bebouwing met loodsen waarvoor langs de straatzijde 
telkens een strook van 6 meter diepte is voorzien voor kantoren. De kantoren 
kunnen naargelang de voorziene hoogte 2 of 3 bouwlagen krijgen. De 
gevelbreedte van de kantoren is afhankelijk van de opdeling in units. Zo kan de 
kantoorstrook van 6 m diepte telkens onderbroken worden ter hoogte van een 
inrit waardoor vrachtwagens een 20 meterdiepe oprit krijgen voor de ingang van 
de dieperliggende loods. Met een dergelijk concept ontstaan er verspringende en 
geritmeerde straatgevels en wordt het industrieel karakter van een bebouwing 
met grote blinde gevels ook enigszins gematigd. Tussen containerpark en 
Kerkstraat is langs de ringspoorweg een bedrijfsverzamelgebouw voorzien die 
opdeelbaar is in modules van 750 m² met bijkomende kantoorruimte ervoor. De 
bouwhoogte voor de loodsen bedraagt max. 9 meter en de kantoren kunnen 2 
bouwlagen beslaan.  
 
De strook tegen het metaalverwerkend bedrijf is voorzien voor kleinere units tot 
550 m² met bijkomende kantoorruimte ervoor. De bouwhoogte voor de loodsen 
bedraagt 9 meter en de kantoren kunnen 2 bouwlagen beslaan. Deze loodsen 
zullen om structurele redenen los van de loodsen van het metaalverwerkend 
bedrijf worden geplaatst. Via de strook van 2 meter die hierdoor vrijkomt kan een 
mogelijke vluchtweg voor bij brand worden georganiseerd. 
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Langs de Burvenichstraat is een zone voor kantoren voorzien, mogelijks in 
combinatie met achterliggende loodsen. Dit volume kan vier bouwlagen bevatten 
en kan maximaal 17 m. hoog zijn. Op de gelijkvloerse verdieping kan handel of 
parking voorzien worden. Voor het gebouw is een groenstrook met (bestaande) 
hoogstammen voorzien waarbij gelet wordt op de zichtbaarheid ter hoogte van de 
toegang tot het terrein. 
 
Er is een containerpark gepland met groene bufferzones naar het terrein toe. De 
spoorwegberm fungeert hier als buffer naar de Tertzweillaan. Er wordt een 
rijstrook voor wachtende voertuigen voorzien op het terrein zelf opdat deze het 
overige verkeer niet zouden hinderen. 
 
Aangezien er in de milieuvergunning van het containerpark opgenomen is dat 
deze op minstens 100 m. van park- en woonzones dient verwijderd te zijn, is er 
voor geopteerd om aan de zuidelijke kant een extra brede bufferzone te voorzien, 
zodat die 100 m. gehaald wordt. Deze extra brede buffer zal wel toegankelijk 
kunnen gemaakt worden zodat er ook functioneel gebruik kan van gemaakt 
worden. 
 
Een voorstel perceelsindeling, met aanduiding van de gereserveerde percelen, is 
als bijlage hier aan toegevoegd. 
 
De nabestemming voor de terreinen van het metaalverwerkend bedrijf bestaat uit 
een uitbreiding van het bestaande parkje met ongeveer 1 hectare. 1 ha wordt 
bestemd als bedrijventerrein (weliswaar grotendeels bestemd uit bufferzones). De 
resterende 2 hectare wordt voor woningen voorzien. De capaciteit wordt geraamd 
op een 60-tal rijwoningen en een dertigtal appartementen. Ook wordt een 
kleinschalig plein voorzien die in relatie zal staan met het plein in de Louis Van 
Houttestraat. Ook worden aan de rand twee kleinschalige buurtparkings. 
Doorloopbaarheid van dit terrein (naar Kerkstraat en Louis Van Houttestraat) is 
ook hier belangrijk. 
 

5.4 Bestemming 
 
De gebruikers van de KMO-zone, kunnen, gezien de ligging, bedrijven zijn die 
een lichte belasting van de omgeving (milieu, verkeer, stedenbouwkundig) met 
zich meebrengen. Hier kunnen bedrijven geherlokaliseerd worden die moeilijk te 
integreren zijn in de Gentse woonzones en die momenteel zonevreemd zijn. Zo 
kunnen bedrijven met uitbreidingsproblemen die de stad nodig hebben of in de 
stad thuishoren hier worden gelokaliseerd. De kop van het bouwvolume langs de 
F. Burvenichstraat kan bestemd worden als kantoren.  De kantoorzone kan hier 
wel worden uitgebouwd tot een onafhankelijke entiteit van kantoren. Hier is het 
eveneens mogelijk om het gelijkvloers als parking in te richten. 
Door de koppeling van kantoor- en bedrijfsfuncties en door de mix van grote en 
kleine bedrijven krijgen de panden een concurrentiele positie op de markt. 
Voorbeelden van bedrijven zijn: schrijnwerkerijen, constructieateliers, drukkerijen, 
labos, industriële bakkerijen, reparatieateliers, confectieateliers, installateurs 
sanitair en elektriciteit, e.d.…. 
Worden niet beoogd: handelszaken (zoals toonzalen, garages,...), kantoren met 
of zonder loketfuncties (behalve langs de F. Burvenichstraat), distributie- en 
transportbedrijven, zwaar vervuilende of sterk verkeersgenererende bedrijven of 
diensten 
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5.5 Groen 
De KMO-zone wordt door (veelal bestaande) groene buffers in zijn omgeving 
geïntegreerd. De strook publiek groen langs de Oude Brusselseweg, waarlangs 
een bijkomende ontsluiting van de site voor de zachte weggebruikers gepland 
wordt en het buffergroen voor de bedrijven, waarborgen een kwaliteitsvolle 
stedelijke omgeving. 
Door de bundeling van de restruimte en hun groenaanleg kan een meerwaarde 
voor de buurt gecreëerd worden. Het is aangewezen de parkings met 
waterdoorlatende materialen te “verharden” en de groenpartijen met 
streekgebonden boom- en plantensoorten te beplanten. Bij het aanleggen van de 
doorsteek voor fietsers- en voetgangers door het parkgedeelte dient eventuele 
waardevolle beplanting die aanwezig is, gerespecteerd te worden. 
Momenteel is er een grote groenbehoefte in de nabije omgeving. Daarom ook 
wordt de groene rand langs de Burvenichstraat als groene rand bestendigd. Dit 
zorgt bovendien voor een eenheid in dit bouwblok. Bestaande inheemse 
beplantingen dienen zo veel mogelijk gevrijwaard te worden. 
Ook wordt als nabestemming de creatie van een openbaar park van ongeveer 1.5  
hectare voorzien. Dit moet tegemoet komen aan de grote vraag naar meer groen 
in de buurt. 
Het private parkgebied op de hoek Oude Brusselseweg – F. Burvenichstraat 
wordt bestendigd en delen ervan kunnen in de toekomst openbaar kunnen 
gemaakt worden. 
De aanwezige eewenoude bomen, waaronder verschillende zeldzame exoten, die 
waarschijnlijk relicten zijn van een arboretum, toebehorend aan het domein van 
Louis Van Houtte, worden zoveel mogelijk behouden. 
 
 


