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Vorm geven aan een stad is een werk van lange adem, het overstijgt de termijn van 
een bestuursperiode.

Vanaf hun ontstaan zijn steden aantrekkingspolen en worden ze (meestal) 
gekenmerkt door een gestage groei. Ook in Vlaanderen zijn de centrumsteden 
de voorbije twee decennia weer sterk in trek. De voorbije jaren is er in Gent veel 
gebouwd en verbouwd, en er staat nog heel wat in de steigers.

Er zijn diverse projecten die in het oog springen- denk maar aan de nieuwe 
Ghelamco-arena op de voormalige groothandelsmarkt, de bibliotheek in 
opbouw aan de Krook of het grootschalige project De Oude Dokken. Maar 
even belangwekkend zijn de vele kleinschalige, haast chirurgische ingrepen 
in het bestaande stadsweefsel. Getuige hiervan zijn de vele reconversies 
van het rijke Gentse textielpatrimonium -zoals het Lievehof-project aan de 
Sint-Antoniuskaai/Kolveniersgang, en de talrijke individuele, particuliere 
verbouwingen in de negentiende-eeuwse gordel, al dan niet in het kader van 
stadsvernieuwingsprojecten zoals Ledeberg leeft!

Deze dynamiek vertaalt zich niet enkel in stenen en gebouwen, maar ook in veel 
werven op het openbaar domein, zoals de grondige vernieuwing van de openbaar 
vervoersknoop rond het Sint- Pietersstation, en in de aanleg van tal van nieuwe 
parken.

Verschillende strategische projecten zijn nu en de komende jaren in volle 
realisatiefase ; andere ontwikkelingen, zoals de herinrichting van en de 
stadsvernieuwing rondom de Dampoortknoop en de Kasteellaan zijn nog maar net 
opgestart. Er zit nog veel in de pijplijn, de dynamiek valt niet stil. Gent is duidelijk 
een levende stad in volle ontwikkeling!

Tegelijkertijd zijn we ons bewust van een aantal groei- en overgangspijnen 
waarmee Gent geconfronteerd wordt. We denken in deze context aan de 
bevolkingstoename, in het bijzonder door migratie en de steeds stijgende aantallen 
studenten; aan de uitdaging om een gezins-en kindvriendelijke stad te zijn; aan de 
noodzakelijke transitie naar een klimaatneutrale stad; of aan de mobiliteitsdruk. 
Het spreekt voor zich dat de uitdagingen hierbij erg groot zijn en dat we radicaal 
kiezen voor een duurzame stadsontwikkeling die naam waardig.
Belangrijk hierbij is dat Gent een stad op mensenmaat blijft. De kunst zal er dan ook 
in bestaan om ontwikkelingen te realiseren die de schaalgrootte van Gent intact 
laten. Het nieuwe plan “Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030” zal hiervoor de 
krijtlijnen op lange termijn uittekenen.
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Deze beleidsnota is een verdere uitwerking van de krijtlijnen zoals uitgetekend in 
het bestuursakkoord waarin we willen aangeven waar we inzake stadsontwikkeling 
voor staan. Deze nota vormt het kader waar de administratie mee aan de slag 
kan om verder uit te werken. We focussen in deze nota op concrete strategie 
voor de grondgebonden materies en niet zozeer op exhaustieve lijsten met 
acties of financiële doorrekening. Hiervoor zijn er andere instrumenten zoals 
de meerjarenplanning, met alle POD’s en jaarlijkse opvolging van de budgetten. 
De administraties maken met hun jaarplanning de strategie concreet in 
adviezen, studies, onderzoek en concrete projecten. Dit geldt tevens voor het 
ondernemingsplan sogent met bijhorende budgetfiles.

Om de bestaande uitdagingen en kansen ten volle te benutten is tot slot ook een 
goede samenwerking met onze buurgemeenten essentieel. Gent moet allianties 
smeden om samen een coherente grootstedelijke ruimtelijke ontwikkeling te 
stimuleren. Dit geldt onder meer voor de realisatie van onze groenpolen, de 
verdere uitbouw van het openbaar vervoer en de uitbouw en afstemming van onze 
economische ruimte.

Het werk zal nooit af zijn, maar is ongemeen boeiend.

                                                                                              Tom Balthazar 
                                                                                              schepen van Stadsontwikkeling,  
                                                                                              Wonen en Openbaar groen 
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1  Centrale accenten 
     in het Gentse Stads- 
     ontwikkelingsbeleid
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Een aantal centrale ambities lopen als rode draden doorheen het beleid inzake 
stadsontwikkeling.

1.1. Slimme stadsontwikkeling: verdichten,  
verluchten, verweven, delen en hergebruiken

Gent is in beweging: nieuwe tendensen en trends, opportuniteiten en uitdagingen 
steken de kop op. Daarom moeten we de bestaande én nieuwe vragen naar ruimte 
op elkaar afstemmen en naar
innovatieve oplossingen zoeken voor de schaarse ruimte in de stad. We willen de 
ruimte zo efficiënt
mogelijk benutten zonder dat we daarbij inboeten aan kwaliteit.
Daarom moet het verdichten zeer doordacht gebeuren en dienen de voor- en 
nadelen van
verschillende scenario’s tegen elkaar afgewogen te worden. Eén van de 
uitgangspunten is de
puntsgewijze slimme verdichting of ontpitting van verschillende delen van de stad. 
Deze
verdichtingspunten worden bepaald door een samenspel van verschillende 
ruimtelijke netwerken: infrastructuur, groen, water en publieke ruimte. Op 
knooppunten in het fijnmazig netwerk ontstaan stedelijke verdichtingspunten die 
gekenmerkt worden door sterke verweving van functies.

De regisserende en sturende rol van de stad is zeer belangrijk om de verweving en 
de
verdichting/ontpitting van de stad in goede banen te leiden. We willen verdichten 
en verweven op de juiste plekken en onder de juiste randvoorwaarden stimuleren.
We streven naar menging van bij elkaar passende en elkaar versterkende functies 
om de juiste dynamiek en stedelijkheid te creëren. Samen met de verschillende 
(publieke en private) actoren werken we aan een verdeling van programma’s en 
functies over de stad zodat de principes van Ruimte voor Gent vorm krijgen.

Volgende uitgangspunten zijn belangrijk bij verdichten van het stadsweefsel:

1) Compacte stad
De groei van de stad vangen we maximaal op binnen het stedelijk gebied en de 
huidige harde
bestemmingen via het invullen van vrijliggende percelen, meervoudig 
ruimtegebruik en slimme verdichting. Bijkomende zones herbestemmen voor 
harde functies zal enkel kunnen indien dit voldoende onderbouwd is vanuit 
onderzoek naar aanbod en behoeften. We vertrekken immers van het uitgangspunt 
dat er geen bijkomende zones zullen worden herbestemd voor harde functies. 
Zo willen we geen gronden met een open ruimte bestemming als bijkomend 
woon(uitbreidings)gebieden herbestemmen.

Van bijzonder belang is dat werk wordt gemaakt van het activeren van bestaande 
onbebouwde percelen1. Anno 2015 gaat het over liefst 3.357 percelen met een 
totale oppervlakte van ongeveer 406,5 ha.

In het kader van een compacte stad onderzoeken we ook de mogelijkheden voor 
economische verdichting, bijvoorbeeld via het optoppen van bedrijfsgebouwen, 

1 Er zijn meer onbebouwde percelen dan er belast worden. De belastbare percelen die opgenomen zijn in de
lijst Belasting op Onbebouwde Percelen zijn slechts een deel van deze die opgenomen dienen te worden in het
Register Onbebouwde Percelen. Redenen voor vrijstelling van belasting zijn bijvoorbeeld: gelegen langs
onvoldoende uitgeruste weg, korte termijn vrijstellingen (< 3j) omwille van enige eigendom, bekomen stedenbouw-
kundige vergunning, nieuwe verkaveling en lange termijn vrijstellingen (> 3j) voor bv. Havenbedrijf en EVA’s, erkende 
vlaamse Huisvestingsmaatschappijen of omwille van saneringswerken.
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verticale organisatie van bepaalde economische processen en onderzoek naar 
inbreiding van bedrijfsactiviteiten.

2) Nabijheid en dynamiek door microcentraliteit
Microcentraliteit kan bereikt worden door het inbrengen van nieuwe 
voorzieningen en diensten (in de brede zin: onderwijs, publieke ruimte en groen, 
winkels, tewerkstelling) en door het openen en breder maken zowel ruimtelijk 
als functioneel van grote, monofunctionele bedrijven en voorzieningen zoals 
ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, sporthallen,…. Hierdoor beperken we ook de 
mobiliteit van een gezin (nabijheidsprincipe). Dit levert meteen opportuniteiten op 
voor collectieve voorzieningen zoals autodelen of buurtparkeren. Door in te zetten 
op fijnmazigheid en nabijheid kunnen nieuwe verdichtingsopportuniteiten ontstaan 
die momenteel nog niet gecapteerd zijn.

3) Slim verdichten betekent ontpitten
Slim verdichten betekent méér doen met de beschikbare ruimte. Dit betekent 
dat we de plekken waar zeer onzorgvuldig met de ruimte is omgesprongen 
optimaliseren. Wijken en buurten die nu al zeer dens zijn, verdichten we niet verder. 
We kijken hoe we – als daar mogelijkheden toe zijn - licht en lucht kunnen creëren 
door te ontpitten. Dit kan door het gebied ruimtelijk efficiënter te structureren of 
door de densiteit te verlagen.

4) Dynamisch en veranderingsgericht bouwen
Gebruikelijk worden gebouwen ontworpen voor een specifieke gezins- of 
werksituatie,
zonder erbij stil te staan dat de noden van gebruikers en de maatschappij steeds
veranderen. Door bij het ontwerp en de realisatie rekening te houden met 
toekomstige aanpassingsen gebruiksmogelijkheden kan de nuttige levensduur van 
gebouwen en gebouwelementen worden verlengd.

5) Vernieuwen van binnenuit
We vertrekken van het bestaande weefsel en (woon)patrimonium en proberen 
dat te vernieuwen rekening houdend met onder meer de klimaatuitdaging, 
de demografische wijzigingen, de eigenheid van een plek. We spelen in op de 
bestaande kwaliteiten van de ruimte en brengen nieuwe ruimtelijke kwaliteiten (via 
bv. groen, publieke ruimte, doorwaadbaarheid) in. Verdichtingsprojecten versterken 
de ruimtelijke eigenheid en samenhang van de omgeving

6) “witruimte” en tijdelijke invullingen
Er is in de stad nood aan (tijdelijke) plekken waar ruimte is voor initiatieven van 
inwoners en ondernemers. Deze ruimtes kunnen een verschillende invulling krijgen: 
groen, recreatie- en ontmoetingsplekken, creatieve broedplaatsen,…
Ruimtes en plekken die langdurig leegstaan spelen hier een belangrijke rol en 
moeten een troef zijn die de eigenheid van een wijk versterkt in plaats van een 
blinde vlek binnen die wijk.

7) Verweven
We stappen af van monofunctionele zones (voor bedrijvigheid, studenten of wonen) 
en kiezen voor evenwichtige verweving met respect voor de eigenheid van een 
gebied. We zorgen ervoor dat in zones waar reeds een grote functiemenging is, de 
ruimtelijke draagkracht niet wordt overschreden.

We zijn op onze hoede voor een transitie die vooral gericht is op woonvoorzieningen 
ten koste van bestaande en betaalbare ruimte om te ondernemen. Daarom 
hebben we ook de nodige aandacht voor vele kleinschalige maakruimtes (ateliers) 
her en der verspreid in de stad. We zoeken naar verweving ook op schaal van het 
individuele gebouw. Zeker bij nieuwe grootschalige initiatieven zijn de gelijkvloerse 
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verdiepingen (stedelijke plinten) interessante ruimtes voor handel en “maken”.

8) Diversiteit
Niet alleen diversiteit in functies (verweving) is belangrijk maar we moeten er ook 
op toezien dat er voldoende verschillende woontypes zijn verspreid binnen de stad, 
met aandacht voor een stedelijk type van ééngezinswoningen (grondgebonden/
schakelwoning/meergezinswoning en combinaties).
Op die manier kunnen we antwoord bieden op de verschillende en veranderende 
woonwensen (sociale mix, verschil in woonculturen, gezinsgrootte,…).

9) Gebiedsspecifieke aanpak
Afhankelijk van de plek kiezen we ervoor om verder te densifiëren, te optimaliseren 
(meervoudig en slim ruimtegebruik) of eerder te ontpitten (op plaatsen waar nood 
is aan kwaliteitsvol (semi)publiek groen i.f.v. leefbaarheid). De leefbaarheid van de 
plek moet steeds gegarandeerd blijven.
Enerzijds is er de negentiende-eeuwse gordel waar het laatste decennium 
enorm op ingezet werd, maar die toch nog mankementen vertoont: gebieden 
zijn (té?) dichtbebouwd, een grotere bevolkingstoename in deze wijken is niet 
meer gewenst. Het stelselmatig vervangen van een aantal kleinere woningen voor 
een groter pakket meergezinswoningen is in deze gebieden vaak niet meer te 
verantwoorden. Daarnaast hebben deze gebieden soms wel nood aan bijkomende 
sociaaleconomische activiteiten.
Anderzijds zijn er de twintigste-eeuwse wijken die grote potenties hebben om de 
nieuwe
woonbehoeften in het grootstedelijk gebied een plaats te geven en zo de 
verwachte bevolkingsgroei op te vangen zonder daarvoor bijkomende open 
ruimte aan te snijden. Deze wijken stellen ons voor verschillende en afwijkende 
uitdagingen. Het bestaande weefsel in de twintigste-eeuwse gordel is soms 
weinig doordacht aangesneden, monofunctioneel of onvoldoende benut omdat 
het bepaalde functies heeft verloren. Bijna alle gebieden in de twintigste-eeuwse 
gordel zouden verdichting kúnnen verdragen maar daarom is dit niet altijd 
wenselijk.

De algemene basisconditie om te verdichten vanuit het nabijheidsdenken is de 
aanwezigheid of realiseerbaarheid van voldoende voorzieningen en een goede 
bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer.

Actie We werken een nota uit met randvoorwaarden en afwegingskader voor
verdichtingsstrategieën. We maken daarbij onderscheid tussen:

de binnenstad
• de 19e eeuwse wijken
• de 20e eeuwse wijken
• Langs steenwegen of verbindingen waar focus op OV ligt
• Langs steenwegen waar focus op autoverkeer ligt
• Langs groenassen
• Aan de rand van groenpolen
• Ter hoogte van verdichtingsknooppunten
• op bedrijventerreinen en campussen

Actie Uitwerken van instrumentarium voor passende verdichting en verweving:

• Strategieën voor implementatie van slim verdichten zoals
       -   kennisopbouw én kennisuitwisseling zowel intern als extern
       -   voorbeeldendatabank van goede voorbeelden van één- en 
           meergezinswoningen
• uitwerken instrumenten zoals
      -   woningtypetoets
      -   beoordelingskader binnengebieden
      -   verkavelingsvoorschriften opheffen en moderniseren
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Onbebouwde percelen in Gent, 31/12/2013
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Overzicht onbebouwde percelen in Gent

1.2. Participatie en co-creatie

Een stad is nooit af, ze is steeds in wording.

Gent is een dynamische stad op mensenmaat, waar Gentenaars zich betrokken 
voelen bij hun stad en hun wijk. Om dat zo te houden, moeten we de Gentenaars 
dan ook van in het begin een stem geven in de ontwikkeling van hun wijk en in de 
grote toekomstplannen voor de stad.

Vanaf de genese van een project willen we alle betrokkenen in een constructieve 
dialoog betrekken. Naast bouwheren, ontwikkelaars, investeerders en andere 
relevante actoren, geldt dit in de eerste plaats voor buurtbewoners. Dit is cruciaal 
om tot gedragen stadsontwikkelingsprojecten te komen.
Gent is pionier in actieve participatie en co-creatie en wil hierin verder voorloper zijn.

De betrokkenheid willen we zo breed mogelijk uitbouwen en we willen dus ook zo 
veel mogelijk groepen in de samenleving bereiken. De dienst Beleidsparticipatie 
is een cruciale partner bij deze opdracht. Dankzij haar kennis van (wat er leeft 
in) de stad en de verschillende wijken, over alle thema’s heen, vormt de dienst 
een belangrijke schakel in het radarwerk van contacten in de wijk, het Gentse 
Stadsbestuur, andere stadsdiensten, overheden en partners.

Belangrijke pijlers hierbij zijn:

1. Bij grote projecten geeft de Stad Gent gedrukte en elektronische nieuwsbrieven 
uit. De stadsvernieuwingsprojecten hebben elk hun nieuwsbrief of een eigen 
website. Door middel van “wijk e-zines” in de Gentse wijken, wordt aan de 
inwoners ook een stand van zaken van de lopende en geplande ingrepen in hun 
wijk bezorgd. Informatie verloopt daarnaast ook via wijksites of via Facebook. 

2. Door te werken met infovergaderingen, infomarkten, dialoogcafés, 
wijkwandelingen, plaatsbezoeken, ontwerpworkshops met de buurt verhogen 
we de betrokkenheid van bestaande en nieuwe potentiële bewoners en 
gebruikers (zoals lokale ondernemers), dit zowel bij planinitiatieven zoals RUPs, 
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als bij concrete projectuitwerkingen. We werken een methodiek op maat uit.

3. Daarnaast wordt in grote projecten met zoveel mogelijk betrokken partners 
een  participatiepact uitgewerkt, waarin is opgenomen op welke manier 
bewoners en bewonersgroepen en andere doelgroepen en stakeholders 
kunnen deelnemen aan de besluitvorming over het project. 
Dit moet uitmonden in een bredere coalitie van samenwerking (tot en 
met co-partnerschap) voor de realisatie van bepaalde deelprojecten. Dit 
wordt onder meer een belangrijk aandachtspunt bij zowel de herinrichting 
van de onmiddellijke stationsomgeving van de Dampoort, als bij het 
stadsvernieuwingsproject Dampoort en Sint-Amandsberg en route! 

4. We willen ook dat plekken die wachten op ontwikkeling of definitieve invulling 
maximaal tijdelijk gebruik toelaten. We vinden dit niet alleen zinvol vanuit het 
principe van zorgvuldig ruimtegebruik, maar vinden het tevens belangrijk in 
functie van toe-eigening van plekken. Onbekend maakt onbemind. Wij gaan uit 
van het tegenovergestelde: bekend maakt bemind. Initiatieven zoals Piramuide 
en DOK, maar ook de moestuin in de voormalige Malmarfabriek zijn daarbij 
goede voorbeelden. Deze initiatieven evolueren in de tijd, zijn nomadisch in 
hun bestaan en spelen in op signalen vanuit de omgeving en buurtbewoners. 
Een nieuw fonds specifieke tijdelijke invullingen, maakt het ook voor kleine of 
opstartende buurtgroepen mogelijk om een tijdelijke invulling van publieke 
ruimte of leegstaande gebouwen waar te maken. 

5. Tot slot moet er ook nog ruimte zijn voor experiment en niet aangestuurde 
invulling en inname. Niet elke m² in Gent hoeft onderwerp uit te maken van 
planning en ontwerp. Vrijplaatsen voor experiment zijn uitgelezen plaatsen 
waar bijvoorbeeld de Gentse graffitiscène zich verder kan ontwikkelen als 
(tijdelijke) straatartiesten. De oude Malmarfabriek is zo een plek. Binnen het 
patrimonium van Stad Gent en sogent wordt 
uitgekeken naar nog dergelijke vrijplaatsen. 
 
Vrijplaatsen creëren nieuwe dynamieken; het zijn testcases die later uitgerold 
kunnen worden op andere plaatsen en plekken een nieuw elan kunnen 
geven. Ze kunnen kruisbestuivingen creëren tussen verschillende groepen en 
beleidsdomeinen en sociale cohesie bevorderen. 
 
Waar nodig zal in de lopende projecten (zie onder meer verder 5.2. 
Stadsontwikkelings- en stadsvernieuwingsprojecten) de participatie worden 
uitgediept, geïntensifieerd of opengegooid op basis van de hierboven 
beschreven pijlers. 

Actie In afwachting van definitieve ontwikkeling zet de stad (in al zijn entiteiten) 
haar grondposities maximaal ter beschikking voor tijdelijke invulling en 
beheer (zie ook bij Participatie en co-creatie)

Actie In grote projecten wordt een participatiepact uitgewerkt met zoveel moge-
lijk betrokken partners.

1.3. Kind staat centraal in de ruimte

Kinderen en jongeren zijn een indicator voor steden. Als een stad leefbaar is voor 
de jongste generatie, is ze leefbaar voor iedereen. Kind- en jeugdvriendelijkheid is 
daarom meer dan een randvoorwaarde bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het moet 
een doel op zich zijn. Een stad op maat van kinderen en jongeren is een stad op 
maat van veel gebruikers, ook van oudere Gentenaars.

Die kind- en jeugdvriendelijkheid moet zich ruimtelijk op verschillende niveaus 
vertalen: op stads-, wijk- en buurtniveau. Dit impliceert onder meer: toegankelijke 
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en leesbare inrichting van de publieke ruimte, voorzieningen op wandel- of 
fietsafstand, aangename en vooral (verkeers)veilige leefomgeving, voldoende 
groen en publieke (speel)ruimte, informele speelplekken,… Een kindvriendelijke 
woonomgeving houdt gezinnen in de stad en trekt nieuwe gezinnen aan.

Het denken in netwerken is hierbij van belang. Samenhangende en doorlopende 
circuits van kindvriendelijke publieke ruimten, zonder zwakke schakels, zijn erg 
belangrijk. Denken vanuit het kind betekent dat we vertrekken van de menselijke 
schaal van onze ruimte.

We streven naar uitnodigende publieke plekken voor verschillende leeftijdsgroepen 
(parken, pleinen, hangplekken, skate-mogelijkheden, sportterreintjes… ) en 
verbindingen die (voetgangers- en fiets)veilig en aantrekkelijk zijn voor kinderen en 
jongeren (woonerven, groenassen… )

Met een kindvriendelijk stad wil Gent ook meteen een levensloopbestendige stad 
zijn waarin alle leeftijdsgroepen zich thuis voelen, in het bijzonder ook senioren.

Het bestaande plan ‘Ruimte voor Ouderen’, opgemaakt in samenwerking met 
het OCMW schetst de ruimtelijke uitdagingen en het kader om in te spelen op de 
toenemende vergrijzing (60-plussers) en verwitting (80-plussers).

Aangezien ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol thuis willen 
blijven wonen of op zijn minst in de buurt van hun vertrouwde omgeving, hebben 
we bijzondere aandacht voor de aanwezigheid van voldoende ruim welzijns- en 
zorgaanbod in de wijk.

Actie We ontwikkelen een toets voor kindvriendelijke woonprojecten. Aan de 
hand van eenvoudige criteria gaan we na hoe kindvriendelijk een nieuw 
woonproject is; we ontwikkelen deze criteria samen met de Jeugddienst. In 
meergezinswoningen en hoogbouw zorgen kindvriendelijke uitgangspunten 
voor kindvriendelijke gemeenschappelijke delen en een kindvriendelijke 
woonomgeving. We onderwerpen ook bestaande woningen en wijken aan 
de criteria van kindvriendelijkheid (zie ook beleidsnota wonen).

Actie We ontwikkelen in samenhang met de toets voor woonprojecten ook een 
toets voor kindvriendelijke woonomgevingen. Aan de hand van eenvoudige 
criteria gaan we na hoe kindvriendelijk de omgeving is in bestaande en 
nieuwe wijken, in stadsvernieuwings-en stadsontwikkelingsprojecten. We 
hebben hierbij oog voor het realiseren van het speelweefselconcept. We 
voorzien in kindvriendelijke buiteninfrastructuur en omgevingsaanleg en 
realiseren speel-en verbindingsweefsel (zie ook beleidsnota wonen).

Actie Voor de (her)inrichting van publieke ruimtes worden kinderen en jongeren 
actief betrokken via denk mee- en participatietrajecten, ook bij tijdelijke 
initiatieven zoals leefstraten e.d.m. Dit gebeurt in samenspraak met de sche-
penen bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken en voor Jeugd; ook de 
kindersecretaris wordt hierbij betrokken.

Actie In elk groot woonproject streven we naar een derde gezinswoningen in 
de rand en 25% gezinswoningen in de kernstad. We staan initiatiefnemers 
bij om deze aantallen in hun ontwerp te voorzien. Bij de realisatie van 
bijkomende gezinswoningen monitoren we systematisch de capaciteit van 
speelvoorzieningen, jeugdinfrastructuur, kinderopvang, en buurtscholen (zie 
ook beleidsnota wonen).

Actie We werken verder op het bestaande plan ‘Ruimte voor Ouderen’ en zoomen 
in op Wondelgem als prioritaire wijk met een groot aandeel 60-plussers 
maar met onvoldoende uitrusting om als levensloopbestendige wijk te fun-
geren. In de toekomst zullen ook andere prioritaire wijken verder worden 
geanalyseerd en een voorstel op maat worden uitgewerkt.
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1.4. Water en reliëf als drager van ontwikkeling

Vanuit duurzaamheidsoverwegingen wordt bij stadsontwikkeling uitgegaan van 
het fysisch systeem in het algemeen en water en reliëf in het bijzonder. Het fysisch 
systeem is immers maatgevend voor de draagkracht van de ruimte.

Gent heeft zich doorheen de geschiedenis ontwikkeld op het fysisch systeem 
van de samenkomende riviervalleien van Schelde en Leie. Dit fysisch systeem 
is het geheel van eigenschappen, processen en relaties van klimaat, geologie, 
reliëf, bodem, oppervlakte- en grondwater en lucht. Het vormt de basis voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Water is ook steeds zeer belangrijk gebleken 
voor de economische ontwikkeling van de stad (watergebonden bedrijvigheid, 
stadsdistributie, personenvervoer via water, …) De waterstructuur (zowel in 
buitengebied als stedelijk gebied) is, binnen haar draagkracht, een zeer belangrijke 
ruimtelijke drager met grote potenties.

Langsheen het bestaande netwerk van rivieren en waterlopen zien we nog 
mogelijkheden voor de verdere ontplooiing van natuur en groen, o.a. via projecten 
zoals Levende Leie in het Kouter- en Leieland, het getijdenpark langsheen de 
Bovenschelde, en de versterking van natuurwaarden in de Moervaartvallei (in de 
vorm van kleinere, natte graslanden afgewisseld met bosjes).

De Stad Gent wil blijvend inzetten op de herwaardering van het water als 
aanknopingspunt voor stads(kern)herwaardering. Inspanningen die opgestart 
zijn, zoals de nieuwe kaaimuren langs de Oude Dokken en het openleggen van de 
Nederschelde, zullen we deze legislatuur verderzetten. We onderzoeken hoe we, 
verspreid over het hele grondgebied, de kwaliteiten van het water verder kunnen 
benutten.

Meer ruimte voor water is ook aangewezen als antwoord op de klimaatuitdagingen 
waar we voor staan. Water zorgt immers niet alleen voor een aangename 
leefomgeving, maar is ook vanuit milieuperspectief bijzonder nuttig: het helpt in 
het milderen van het hitte-eilandeffect in het bebouwde stedelijke weefsel en zorgt 
voor het opvangen en laten infiltreren van regenwater.

Meer ruimte voor water betekent ook bijzondere voorzichtigheid voor het bouwen 
in overstromingsgevoelige gebieden. Het uitgangspunt is dat we ontwikkeling in 
waterrijke en overstromingsgevoelige gebieden willen voorkomen.

Verbeelding Paolaplein, zone A projectontwikkeling Fabiolalaan
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Ook als speelelement helpt water in onze ambitie om Gent als kindvriendelijke stad 
uit te bouwen. In de publieke ruimte schakelen we water als dynamisch en 
verrijkend element in. 
We verwijzen hier graag naar het ontwerp voor het nieuwe Bloemekespark, met 
heel wat meer ruimte voor De Lieve in het parkontwerp, of het participatietraject 
rond de inrichting van het Paolaplein, waar een waterspiegel als speelelement of 
fonteinen tot de voorstellen behoren. Bij het ontwerp van nieuwe parken en pleinen 
gaan we hiermee verder aan de slag.

Actie Uitwerken van een nota Water in de Stad in samenwerking met de sche-
pen van Mobiliteit en Openbare Werken en in overleg met Waterwegen & 
Zeekanaal (W&Z, na fusie met nv Scheepvaart zal het nieuwe Vlaamse agent-
schap voor de bevaarbare waterwegen de naam nv Waterwegen krijgen). 
Deze nota vormt het kader voor het verder maximaliseren van het ontwik-
kelingspotentieel van water in de stad. W&Z kijkt vanuit het perspectief ‘van 
water naar de stad’, met een focus op transportfuncties, diepgang, door-
vaarhoogtes, aanlegplaatsen voor plezier- en andere vaartuigen. Stad Gent 
kijkt met de bril ‘van de stad naar het water’ en stelt een kader op voor de 
ruimtelijke ontwikkelingen langs het water. Belangrijke aandachtspunten zijn 
het waternetwerk in het klimaatassenverhaal, mogelijkheden voor nieuwe 
stadsontwikkeling langs het water, vergroening van de oevers, promenades 
langs het water, nieuwe bruggen e.d.m.

Actie Verder herwaarderen van Gentse kaaimuren en realisatie van kaaiprome-
nades als onderdeel van de revitalisering van attractieve waterfronten, 
in samenwerking met de schepen bevoegd voor Openbare Werken. Deze 
legislatuur springen vooral enkele grote projecten in het oog: de verdere 
afwerking van de openlegging van de Nederschelde, de verdere renovatie 
van kaaien rondom het Handelsdok en Houtdok (> 5km kaaimuurlengte) en 
de vernieuwde kaaien en pleinen bij de Krook.

Actie In het kader van het plan Ruimte voor Gent zal rond bouwen in
overstromingsgevoelige gebieden een nota met krijtlijnen worden uit-
gewerkt (als onderdeel van een structuurvisie ondergrond). We werken 
een afwegingskader uit voor (stedelijke) ontwikkelingen in diverse types 
watergevoelige gebieden waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
overstromingsgevoelige en infiltratiegevoelige gebieden (voornamelijk de 
niet-vallei-gebieden).

1.5. Stadsontwikkeling als drager voor duurzame  
mobiliteit

Onder druk van de toenemende claims op de openbare ruimte (toenemend 
autoverkeer, zoektocht naar veilige fietswegen, rustpunten in de stad, …) is het 
duidelijk dat we de straat, in haar brede betekenis, op andere wijze zullen moeten 
vormgeven.

Het stratenpatroon in het centrum is niet voorzien op veel autoverkeer, en onze 
ruimte is beperkt. Dit dwingt ons om keuzes te maken.

Gent is een compacte stad met korte afstanden tussen haar wijken. Dit is een troef 
die ons aanzet om voluit te kiezen voor voetgangers, fietsers en het openbaar 
stadsvervoer.

Het is hierbij van belang om de compactheid en densiteit verder te verhogen - en 
zoveel mogelijk functies op wandel- en fietsafstand bij elkaar te krijgen. Nabijheid 
van functies is één van de vele troeven van het stedelijk wonen. Wie zich minder 
hoeft te verplaatsen, zal ook minder in de file staan.
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Het nieuwe “Mobiliteitsplan Gent - Strategische Mobiliteitsvisie 2030” tekent de 
krijtlijnen uit voor een ambitieus vernieuwend mobiliteitsbeleid. Mobiliteit moet 
functioneren als een krachtige motor voor een duurzame leefomgeving, voor een 
leefbare stad waar iedereen kan wonen, werken, winkelen, onderwijs volgen en 
ontspannen.

Vandaag moeten we echter vaststellen dat stedelijke ontwikkelingen vaak 
vooruitlopen en moeten wachten op openbaar vervoersassen of halte-infrastructuur. 
Voor de toekomstige stadsuitbouw zorgen we ervoor dat nieuwe ontwikkelingen 
samen sporen met een goede multimodale ontsluiting, zoals bijvoorbeeld in de 
buurt van het Sint-Pietersstation of The Loop. We willen vanuit de toekomstige 
stadsontwikkeling sterker inspelen op een integrale benadering, waarbij alle 
vervoersmodi in relatie tot elkaar staan. Schakel- en knooppunten tussen diverse 
modi zijn bijzonder interessante plekken met potentie om te verdichten.

We willen vanuit de stadsplanning en -ontwikkeling maximaal ontwikkelingskansen 
geven aan deze multimodale knopen en assen. We zien de ruimtelijke 
ontwikkelingsstructuur dus evenzeer als een drager voor een duurzame mobiliteit.

Onderstaande figuur uit het mobiliteitsplan toont waar deze knooppunten mogelijk 
gesitueerd zijn.

 

Voldoende stedelijke dichtheid en variatie van stedelijke functies (wonen/
werken/diensten/…) betekent bijkomend potentieel aan reizigers, wat op zich een 
performant en efficiënt openbaar vervoerssysteem zou moeten bevorderen.

1.6. Kwaliteitsbewaking als rode draad

Op alle niveaus moet de lat voor het stadsontwikkelingsbeleid vanzelfsprekend 
hoog liggen. Deze beleidsnota doorloopt alle stappen en facetten van de 
stadsontwikkelingspraktijk en stelt hierbij het belang van kwaliteit als een rode 
draad voorop.

Dit begint bij de visieontwikkeling, op het niveau van het brede kader dat 
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de bakens voor de toekomst uitzet: deze legislatuur maken we werk van het 
visiedocument “Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030”, de opvolger van het 
Ruimtelijk Structuurplan Gent uit 2003.

Het belang van kwalitatief ontwerpend onderzoek om creatief na te denken over 
de toekomstige inrichting van onze ruimte wordt (onder meer) onderstreept door 
enkele belangrijke vraagstukken over verkeersinfrastructuren met een zeer grote 
ruimtelijke impact, zoals het viaduct B401, maar bij uitbreiding ook het viaduct van 
Gentbrugge. De oppervlaktes die deze infrastructuren innemen bieden in de toekomst 
opportuniteiten voor nieuwe stadsontwikkeling.

Ontwerpend onderzoek vormt tevens de start voor het opmaken van goed 
doordachte  ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), die voldoende flexibel moeten 
zijn om optimaal te kunnen inspelen op nieuwe inzichten. Dergelijke nieuwe RUP’s 
vormen de robuuste juridisch planologische kaders om nieuwe stadsontwikkelingen 
mogelijk te maken.

Bij concrete stadsontwikkelings-en stadsvernieuwingsprojecten is een goede 
projectbegeleiding essentieel. Bij uitwerken van inrichtings- en masterplannen 
gebeurt dit via een projectgroep met alle relevante stedelijke diensten. Vanaf 
de concrete uitwerking in detailplannen waakt en stimuleert de gemeentelijk 
stedenbouwkundige ambtenaar en sectorverantwoordelijke over de kwaliteit. 
Bovendien is hier ook een rol weggelegd voor het stadsontwikkelingscomité, één 
centrale kwaliteitskamer en een stadsbouwmeester die als ‘kwaliteitsmediator’ 
functioneert.

Of het nu gaat over een groot prestigeproject of kleinschalige ingrepen in een 
huizenrij, we willen toezien op gelijke kwaliteit. Dit vraagt maatwerk. Instrumenten 
als de woningtypetoets, bouwblokonderzoek, ontwerpend onderzoek of de opmaak 
van inrichtingsplannen worden hierbij gericht ingezet als kader om ontwikkelingen te 
sturen.

Gent is het als cultuurstad aan zijn status verplicht een blijvend voorbeeld te zijn op 
het gebied van kwaliteitsvolle architectuur. Gent dient daarom nieuwe én blijvende 
impulsen te geven voor creatieve architectuur, met respect voor de eigenheid van 
het omliggende stadsweefsel. Een nieuwe Gentse Prijs van de Architectuur is daar 
een voorbeeld van.

Het cruciale belang van meer kwalitatieve publieke ruimte en groen kan niet genoeg 
benadrukt worden. Gent heeft de ambitie om een stad zijn met een (verkeers)veilig en 
coherent netwerk van publieke ruimten, ook – en zelfs in de eerste plaats – op maat 
van onze kinderen.

Nauw samenhangend met het stadsontwikkelingsbeleid moeten we er daarenboven 
over waken dat er in Gent voldoende ruimte is om te wonen, te ondernemen en te 
ontspannen - kortom: om kwalitatief te leven.

Het kopen of huren van een kwaliteitsvolle woning dreigt steeds duurder te worden. 
Garanties bieden op voldoende betaalbare kwalitatieve woningen staat daarom 
bovenaan de beleidsagenda (cfr. beleidsnota wonen). Aangezien de behoefte groot 
is en de ruimte schaars, is het zaak om op een ruimtelijk intelligente manier het 
nieuwe stedelijke wonen vorm te geven. Dit noopt onder andere tot een zoektocht 
naar eigentijdse vormen van meer collectiviteit in woonprojecten.

Om te zorgen voor voldoende en voldoende kwalitatief bijkomend aanbod 
(zowel inzake wonen, werken, voorzieningen,…) voeren we een actief grond- en 
pandenbeleid. Dit gebeurt in belangrijke mate via ons eigen stadsontwikkelingsbedrijf 
sogent, maar eveneens door binnen de reguliere stadsbegroting voldoende middelen 
te reserveren voor bv. krotbestrijding. Naast voldoende aanbodcreactie, w1.2aken we 
ook via initiatieven zoals het kavelproject en een verplicht aandeel budgetwoningen 
per project over voldoende betaalbaar aanbod.
Ook via belasting op onbebouwde gronden en niet bebouwde kavels in 
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verkavelingen proberen we gronden te activeren waarmee het aanbod aan direct 
bebouwbare kavels kan worden verhoogd.
Tot slot hebben we ook bij de begeleiding van private projecten oog voor het 
voldoende voorzien van een divers woonaanbod en woonondersteunende functies.

Gent wil zijn rol als Vlaamse grootstad verder opnemen. Daarom streven we ook 
een stadsontwikkeling na die Gent niet alleen wil laten bloeien als stad van kennis 
en cultuur, maar die tegelijk het handelscentrum en het dienstenaanbod versterkt 
en die de stedelijke economie een stevige duw in de rug geeft, onder meer in de 
haven en in de zogenaamde Gentse Kennispoort in het zuiden van de stad.

Op al deze aspecten wordt in deze beleidsnota dieper ingaan.

©Layla Aerts
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2  Kwaliteit op  
    niveau visievorming: 
 
     Ruimte voor Gent –  
     Structuurvisie 2030
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2.1. Werken aan een ruimtelijke visie op lange 
termijn

Het bestaande Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) is vandaag tien jaar oud. Hoewel 
de ruimtelijke visie uit dit RSG nog vrij actueel is, vragen een aantal aspecten om 
verduidelijking of vernieuwde inzichten. Daarom nemen we het initiatief om een 
nieuw visiedocument op te maken: “Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030”. 
Samen met een externe procesbegeleider leggen we de komende twee jaar 
een traject af om in 2017 tot een document te komen waarin een robuuste en 
duurzame ruimtelijke langetermijnvisie voor Gent is uitgewerkt.

De ambitie is te komen tot een breed gedragen en vernieuwend document dat 
anticipeert op de ruimtelijke impact van een aantal maatschappelijke evoluties die 
ons uitdagen: demografische trends, de noodzaak om de stad als een gezonde en 
leefbare plek op de kaart te zetten, de klimaatuitdaging, mobiliteitsvraagstukken en 
een wijzigende economische markt.

2.2. Vijf uitdagingen voor “Ruimte voor Gent –  
Structuurvisie 2030”

1. Demografische uitdaging: de groei en gewijzigde samenstelling van de 
bevolking op eenverstandige manier opvangen.

De Gentse bevolking groeit en zal ook de komende jaren toenemen. Waar 
Gent begin deze eeuw nog onder de 225.000 inwoners bleef, heeft de 
stad intussen de kaap van 250.000 (gedomicilieerde) inwoners gerond, dit 
nog los van de omvangrijke studentenpopulatie. Ook de demografische 
samenstelling van de bevolking zal wijzigen. Gent verjongt, verkleurt en 
vergrijst. Deze trends, naast onder andere migratie en gezinsverdunning, 
creëren nieuwe maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen en vragen 
om een gedifferentieerd, betaalbaar en kwalitatief woon- en zorgaanbod, 
voldoende (ondersteunende) voorzieningen: onderwijs, groen, recreatie, 
(kindvriendelijke) publieke ruimten…. 
 
Een voldoende groot en passend woningaanbod is meer dan zomaar een 
woning voor elk gezin. De beschikbare ruimte is schaars, dus we zetten 
onze gronden weloverwogen in en denken goed na over hoeveel en welk 
soort woningen we (kunnen) voorzien. Passend betekent een goede match 
met de noden van de diverse huishoudens (alleenstaanden, gezinnen met 
kinderen, studenten,…) op vlak van woningtype en beschikbare budget, 
rekening houdend met de beschikbare ruimte. Het ruimtelijk antwoord op 
deze uitdaging zullen we zoeken in de manieren om “slim” en doordacht te 
verdichten. 

2. Leefbaarheidsuitdaging: een stad als leefbare omgeving voor jong en oud 
met voldoende en goed gespreide groene ruimte. 

De gezondheid en het welzijn van de Gentenaars zijn de belangrijkste 
maatschappelijke uitdagingen. 
In de missie van de Stad Gent staat het als volgt: Gent is een open, solidaire, 
wijze en kindvriendelijke stad. Zij verbindt alle krachten om de stad uit te 
bouwen tot een blijvend leefbaar geheel en zo de toekomst verder vorm 
te geven. Een goede ruimtelijke ordening kan mee die leefbaarheid van de 
stad verhogen. 
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Die leefbare stad zien we vanuit ruimtelijk perspectief als 

•  een stad waarin ruimte is voor iedereen (op vlak van wonen, werken, 
mobiliteit, (groen)voorzieningen,…); 

• een stad met een gezond lokaal klimaat: milderen stedelijk hitte-eiland 
effect, verbetering van de luchtkwaliteit, aandacht voor geluidskwaliteit, 
waterbeheersing…; 

• een groene stad met ruimte om te spelen, te bewegen, te sporten…. 
Het fysisch systeem en de identiteit van de stad zijn daarbij de basis. 
Groen verbetert de kwaliteit en het imago van de wijk en de stad. De 
groenstructuur is ook belangrijk voor de biodiversiteit en het functioneren 
van de natuurlijke- en bosecosystemen; 

• een stad met voldoende publieke ruimte: dit geeft kansen tot ontmoeten, 
het bevordert de sociale cohesie, zet aan tot beweging, bevordert de 
gezondheid. Een herkenbare stad met een sterke eigen identiteit, een 
duidelijke ruimtelijke eigenheid van de deelruimten en wijken en met 
aandacht voor beeldkwaliteit. 

• Een (verkeers)veilige stad 

Een leefbare (groene) stad waarin aandacht is voor iedereen heeft niet 
alleen impact  op de gezondheid en het welzijn van de Gentenaars. Het 
trekt ook (dagjes)toeristen aan enhet heeft een positieve invloed op de 
lokale economie (verblijfplaatsen, horeca, winkels, aantrekkelijkheid voor 
kennisintensieve bedrijven en werknemers om zich te vestigen, industrie…). 
De stad is levendig, en blijft overal de leefbaarheid vooropstellen. 

3. Klimaatuitdaging: duurzame en klimaatrobuuste ontwikkeling van de ruimte 
in Gent 
  
Het klimaat verandert. Ook in ons land zijn de gevolgen van 
klimaatverandering nu al duidelijk meetbaar. Steden zijn bovendien inherent 
kwetsbaar (hoge dichtheid van functies en gebruikers en de aanwezigheid 
van belangrijke economische polen). 
 
Het Gentse klimaatbeleid focust op twee strategieën: klimaatmitigatie en 
–adaptatie. We moeten enerzijds onze impact op het klimaat verminderen 
door de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen (mitigatie). 
Anderzijds moeten we inzetten op het opvangen van de gevolgen van 
klimaatverandering en ons aanpassen aan het wijzigende klimaat (adaptatie). 
We verwijzen in deze context naar het klimaatadaptieplan onder coördinatie 
van de schepen van Milieu, Klimaat en Noord-Zuid. 
 
Ook al is klimaatverandering een probleem van wereldwijde omvang, 
het lokale niveau is cruciaal in de aanpak ervan. Stad Gent neemt haar 
verantwoordelijkheid en zet in op dit thema. We willen niet het alleen tegen 
2050 een klimaatneutrale stad worden (een stad die geen impact meer heeft 
op het klimaat), tegelijkertijd willen we tegen 2030 een klimaatrobuuste 
stad uitgebouwd hebben. Dit laatste betekent dat Gent zich tegen 2030 
heeft voorbereid op, en aangepast aan de specifieke effecten van de 
klimaatverandering voor onze regio. Meer nog dan bij mitigatie is dit een 
verhaal dat een lokale aanpak vereist. 
 
Ruimtelijke maatregelen spelen een belangrijke rol in het klimaatbeleid. 
Door bijvoorbeeld de ruimte zo te organiseren dat het verplaatsingspatroon 
van de mensen verandert of door woningen op een duurzame manier te 
renoveren, kunnen we de behoefte aan energie – en dus ook de uitstoot 
van CO2 – verminderen (mitigatie). Groen en in Gent zeker ook water 
zorgen voor verkoeling in een stedelijke omgeving; open ruimtes zijn nodig 
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om water te kunnen opvangen bij zware regenval en water te kunnen 
vasthouden om periodes van droogte te overbruggen (adaptatie). 

4. Mobiliteitsuitdaging: selectieve bereikbaarheid van de stad(sregio) 
garanderen  
 
Gent bereikbaar houden én tegelijkertijd de leefkwaliteit garanderen, zowel 
voor Gentenaars en Gentgebruikers, is één van de grote uitdagingen die 
ons de komende jaren te wachten staat. We moeten daarom zeer goed 
nadenken over de ruimte die nodig én beschikbaar is om die (multimodale) 
bereikbaarheid te garanderen. Vandaag zijn vervoerssystemen onvoldoende 
aangepast aan de ruimtelijke organisatie, en vice versa. Parkeerbeleid 
maakt hier een inherent onderdeel van uit. Ook vrachtverkeer en 
distributie moet een duidelijke plek krijgen in dit systeem. Een goede 
ruimtelijke ordening kan, op langere termijn, een grote invloed hebben 
op het verplaatsingsgedrag van de Gentenaars en Gentgebruikers. 
Tegelijkertijd is de draagkracht op vlak van mobiliteit sturend voor mogelijke 
ruimtelijke ontwikkelingen. Hoe ziet de toekomst van Gent eruit als wij een 
mobiliteitssysteem kiezen dat dient als katalysator voor een ontwikkeling 
die de uniekheid van Gent versterkt, profiteert van nieuwe mogelijkheden, 
gericht is op economie en woonwensen van de toekomst én bovendien 
duurzaam is? 

5. Economische uitdaging: de economie groeit en vernieuwt en dit heeft ook 
ruimtelijke gevolgen. 
Gent heeft nood aan een verdere doordachte en gediversifieerde groei 
van de economie. We moeten daarbij rekening houden met nieuwe 
economische trends en tendensen.  

•  Doordachte groei: Gent is zeker ook een werkstad. Zowel voor ondernemers, 
als voor werknemers moet de stad (ruimtelijk) aantrekkelijk zijn om een 
duurzame economie te kunnen garanderen. Dit hangt samen nauw samen 
met de andere ruimtelijke uitdagingen (duurzame ontwikkeling van de 
ruimte, mobiliteitsvraagstuk en de samenstelling van de bevolking). 

• Gediversifieerde groei: Binnen die gewijzigde economie, blijft de 
maakindustrie belangrijk. We moeten ze verankeren in de Gentse 
economie, ook ruimtelijk. Ze creëert nog steeds heel wat tewerkstelling. 
Bovendien heeft de kenniseconomie pas toekomst als ze aan die 
maakindustrie is gekoppeld. De stedelijke omgeving biedt daarenboven 
een broedplaats voor de creatieve economie en vervult daarnaast ook een 
centrumfunctie met een uitgebouwde tertiaire en quartaire sector.

 
2.3. Evenwicht tussen kwaliteit, bereikbaarheid 
en leefbaarheid 

Dé ruimtelijke uitdaging waar we voor staan bij het opmaken van “Ruimte 
voor Gent – Structuurvisie 2030” is het vinden van een evenwicht tussen 
stedelijke kwaliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid.
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2.3.1 Zes ruimtelijke concepten voor Gent

 

Concept 1 Het waternetwerk, het reliëf en de bodemkenmerken zijn cruciaal bij de 
stedelijke ontwikkeling

Concept 2 Leie-, Schelde-, Kale- en Moervaartvallei en Kouter- en bulkenlandschap 
creëren openheid nabij de stedelijke en de havenontwikkeling. De groen-
assen/klimaatassen zijn belangrijke schakels in het fijnmazig groenblauw 
netwerk en brengen open ruimte en verkoeling tot in het dense weefsel.

Concept 3 Het fijnmazig verknoopt netwerk van voet- en fietspaden en 
OV-verbindingen garandeert een selectieve bereikbaarheid en stimuleert 
de verblijfskwaliteiten

Concept 4 De verdichtingspunten in het stedelijk weefsel situeren zich in de nabij-
heid van voorzieningen, langs stedelijke groenblauwe ruimtes en van de 
knooppunten in het fiets- en OV-net

Concept 5 De ruimtelijke kwaliteiten en kenmerken van ruimtelijk coherente 
gebieden en wijken ondersteunen de identiteit, leesbaarheid en her-
kenbaarheid en stimuleren het nabijheidsdenken. Door huidige fysieke 
barrières te integreren in een fijnmazig netwerk van OV en fiets wordt 
de leefbaarheid in de wijken verhoogd en kunnen nieuwe spontane en 
kwalitatieve verdichtingsopportuniteiten en/of ontmoetingsplekken 
ontstaan.

Concept 6 Ruimte voor werk, ondernemerschap en innovatie creëren door in te zet-
ten op een grotere verweving en multifunctionaliteit binnen de stedelijke 
ruimte.
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De concepten staan niet op zich. Het zijn verschillende lagen en netwerken die 
op elkaar ingrijpen en samen het functioneren van de ruimte bepalen. Elke laag 
is cruciaal om de leefbaarheid van de stad te garanderen. Zoals eerder gesteld is 
het fysisch systeem vaak doorslaggevend. De bodemgesteldheid, het hydrologisch 
systeem en het reliëf zijn sturend voor de andere netwerken en lagen.  
Het fysisch systeem vormt samen met de andere netwerken en lagen 
(groenstructuur, weg- en haveninfrastructuur, historisch woonweefsel,…) de 
ruggengraat van de ruimtelijke structuur.

2.3.2 Aanzet voor de gewenste ruimtelijke structuur

De gewenste ruimtelijke structuur bundelt de zes (evenwaardige) ruimtelijke 
concepten en accentueert de samenhang ervan. Onderstaande kaart vormt 
een aanzet van gewenste ruimtelijke structuur, die de basis is voor de verdere 
uitwerking van de structuurvisie.

 

Voor de beoogde samenhang zijn een aantal grote ruimtelijke structuren in het 
Gentse bepalend:

• De valleien van Schelde, Leie, Kale en Moervaart / Zuidlede en het 
kouter- en bulkenland rond Drongen richten de stedelijke ontwikkeling in 
hoofdzaak in noordelijke en zuidelijke richting. 
De openheid en natuurwaarden aan de west- en oostkant worden erg 
gewaardeerd en opgewaardeerd, zo dicht bij de dichtbebouwde kernstad 
en de te verdichten randstad. De nabijheid van deze open ruimten t.o.v. de 
stad is een unieke te behouden kwaliteit. Daar moet de openheid van het 
landschap, de natuur en het land- en tuinbouwgebruik dus blijven primeren. 

• Het gemengd stedelijk gebied van historisch centrum en kunstenkwartier 
(cultuurcluster), kernstad en groeistad, waar de dynamische ontwikkelingen 
van wonen, werken en voorzieningen plaats vinden. De kernstad blijft 
daarbij dens maar wordt verder ‘verlucht’. De groeistad vangt door gerichte 
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verdichting een belangrijk deel van de stadsgroei op.
• De grootstedelijke ring R4 heeft een verdeelfunctie van 

grensoverschrijdend, grootstedelijk niveau. Belangrijke voorzieningen en 
economische activiteitenplekken takken er op aan. 

• De vijf groenpolen (Gentbrugse Meersen, Vinderhoutse bossen/Groene 
Velden, Oud Vliegveld Oostakker/Lochristi, Parkbos met Kastelensite 
Zwijnaarde en het stedelijk groengebied Bourgoyen-Malem-Blaarmeersen-
Sneppemeersen) bedienen alle kanten van de stad wat betreft recreatie en 
nabije robuuste natuur. De vijftien steenwegen verbinden de kernstad met 
de regio. Veel bestaande en geplande bebouwing zit langs de steenwegen 
en laat de kernstad naadloos overlopen in de randstedelijke deel- en 
buurgemeenten. Voor elk van deze steenwegen werken we een aangepast 
ruimtelijk profiel uit (mobiliteit, verdichtingsmogelijkheden, gewenste 
functies en typologieën). 

• De acht forse groen- en klimaatassen hebben naast een natuurlijke, 
ecologische en recreatieve functie ook een belangrijke verbindende 
functie. Ze zorgen in de eerste plaats voor een gepaste verbinding tussen 
de groenpolen en het stedelijk gebied. Daarnaast versterken ze ook het 
fietsnetwerk. Naast de vijftien steenwegen krijgen we hierdoor acht extra 
linken tussen stad en stadsrand. Langs deze open stroken zijn ook vaak 
verdichtingsmogelijkheden. Ook deze groenassen vragen om een duidelijk 
ruimtelijk profiel. 

• Naast radiale verbindingen zetten we ook in op tangentiële2 verbindingen 
in het stedelijk netwerk. De groene recreatieve ring en de groene ring ter 
hoogte van de R4 kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. 

• De kanaalzone, het grootste en meest watergerichte werkgebied van de 
regio, sluit naadloos aan op de stad. 

• Drongen en de kanaaldorpen zijn kernen in het buitengebied. Meerdere 
voorstadskernen in randgemeenten maken deel uit van de groeistad.

Actie Opmaak en goedkeuring structuurvisie ‘Ruimte voor Gent 2030’
Actie Tweejaarlijkse monitoring, uitwerking en voortgang programma’s uit ‘Ruimte 

voor Gent 2030’

2Tangentieel betekent: “betrekking hebbend op een raaklijn; rakend aan”. Het begrip wordt gehanteerd voor infra-
structuren die twee plaatsen buiten het stadscentrum rechtstreeks met elkaar verbinden, zonder het centrum zelf 
aan te doen. Tangentieel wordt tegenover radiaal gesteld.
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3  Kwaliteit in ontwerp
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3.1. Ontwerpend onderzoek als onderzoeks-
methodiek

Het ontwerpen van ruimte vormt de start van de inrichting van de ruimte. Dit is een 
cruciale eerste stap, zeker als we de ambitie willen waarmaken om elke locatie zo 
kwaliteitsvol mogelijk in te richten. Ontwerp is nodig op alle schaalniveaus: of het 
nu gaat over de inrichting van de stad, van een deelgemeente of wijk (identiteit), 
van een bouwblok, van een individueel gebouw of van openbaar domein. Een 
goed ontwerp is essentieel om te komen tot ruimtelijke kwaliteit en integreert op 
een doordachte wijze diverse sectorale wensen en aspiraties (op vlak van milieu, 
klimaat, groen, economie, mobiliteit,…) 
 
Een goed ontwerp is vaak het resultaat van ontwerpend onderzoek. We stimuleren 
kwalitatieve ontwerpen en ontwerpend onderzoek als methodiek op diverse 
manieren:

• Door private partijen te begeleiden en aan te zetten tot 
ontwerpwedstrijden (bv. Portusgebouw, Handelsdok West, kantoortoren 
Zwaaikom, Lievehof, Jan Palfijn, site Stropkaai) 

• Door zelf ontwerpend onderzoek of ontwerpwedstrijden te organiseren 
(zones B en C aan de Fabiolalaan, deelprojecten in de Oude Dokken, 
Academiestraat, FNO, Ekkergemsite)  

Ontwerpend onderzoek is vaak een noodzakelijke eerste stap in het voortraject 
voor nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen. Zo vormt het ontwerpend onderzoek 
voor de Afrikalaan het raamwerk voor verder overleg met de diverse particuliere 
eigenaars en het kader voor een toekomstig RUP.

3.2. Prioritaire plekken voor ontwerpend  
onderzoek

Deze legislatuur zijn een aantal gebieden prioritair voor ontwerpend onderzoek.

3.2.1. Grote verkeersinfrastructuren

Het voorbije decennium is er veel veranderd in het denken over mobiliteit en 
parkeren. Voor de nieuwe strategische mobiliteitsvisie verwijzen we naar het 
mobiliteitsplan. Dit zal ook vertaald worden in “Ruimte voor Gent – Structuurvisie 
2030”. 
 
Dit gewijzigde denken en de zoektocht naar verduurzaming biedt vanuit ruimtelijke 
ordening bijzondere kansen om nieuwe wervende ruimtelijke concepten te 
ontwikkelen die de mogelijkheden exploreren voor vrijkomende infrastructuren. 
In Gent zitten we op een aantal plaatsen met een verkeersinfrastructuur die te veel 
ruimte inneemt en die we in de toekomst een andere bestemming kunnen geven.

3.2.1.1. Viaduct B401

Naar analogie met het ruimtelijk onderzoek voor de Dampoortknoop (zie verder), 
lanceren we in 2015 het verkennend ruimtelijk onderzoek voor de volledige B401. 
Onze ambitie is om de viaductruimte in zijn volledige lengte tussen Zuidpark en 
de spoorlijn (zie onderstaand plan met gele contour) en die nu een schaalbreuk en 
barrière vormt, te transformeren naar nieuw verbindend stedelijk weefsel, onder 
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andere via de totale of gedeeltelijke afbraak van het viaduct. We zijn overtuigd 
dat hier grote kansen liggen om deze strategische plek om te turnen naar een 
kwalitatieve nieuwe stedelijke verblijfsruimte. We denken hierbij onder andere aan 
een gevoelige uitbreiding van het Zuidpark, nieuwe kwaliteitsvolle openbare ruimte 
en een betere stedenbouwkundige structuur.

Afbakening studiegebied verkennend ruimtelijk onderzoek Viaduct B401
 

Aangezien andere Europese steden ons dit soort oefening hebben voorgedaan (o.a. 
Madrid) willen we internationale ontwerpersexpertise betrekken bij dit ontwerpend 
onderzoek.

Madrid: M30 vroeger en nu
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3.2.1.2. Segment E17 tussen Damvallei en klaverblad E40-E17

Het viaduct B401 ligt voor de hand, maar bij reflecties over de stad van morgen 
moeten we ook nadenken over het viaduct van de E17 in Gentbrugge en bij 
uitbreiding op lange termijn over de ganse doorsnijding van de E17 dwars door 
het stedelijk weefsel tussen het klaverblad in de Damvallei (Destelbergen) en het 
klaverblad E40-E17. 
 
In feite doorkruist het viaduct E17 de logische hiërarchische opbouw van het 
wegensysteem, bestaande uit het tweeledige ringsysteem van R4 en R40. Op het 
moment dat de R4 als een volwaardige grootstedelijke ringweg uitgebouwd zal 
zijn op primair niveau, wijzigt de context voor het E17-viaduct. Rekening houdend 
met de geluidsoverlast wenst het stadsbestuur niet dat het viaduct van de E17 in 
Gentbrugge in dezelfde vorm op dezelfde locatie heropgebouwd wordt. Dit biedt 
grote mogelijkheden.  
 
Onderstaande luchtfoto geeft een indicatie over welke enorme ruimte dit gaat. 
Netto gaat dit al over substantiële oppervlaktes – op het grondgebied van Gent 
alleen al ruim 50 ha, met inbegrip van de zones ‘non aedificandae’ zelfs over meer 
dan 100 ha.

Overzicht van ruimte-inname infrastructuurbundel binnen R4

Vanzelfsprekend zal niet alle infrastructuur kunnen worden weggenomen, maar 
binnen de krijtlijnen van het mobiliteitsplan kan op (lange) termijn de noodzakelijke 
verkeersruimte wel grondig worden gereduceerd. We willen hiermee niet alleen 
historische breuken in het stadsweefsel herstellen, maar bovenal zien we hier een 
enorme potentie om versnipperde ruimtes terug bij elkaar te brengen. De winst zit 
hierbij niet alleen in het heroveren van deze ruimte voor een veelzijdiger stedelijk 
programma, maar bovenal ook voor de milieu- en leefkwaliteit in de ruimere 
omgeving. We denken bijvoorbeeld aan de enorme potentiële opwaardering voor 
de twee delen van de Gentbrugse Meersen. Ook verder stadinwaarts ontstaan 
ongekende mogelijkheden om gekoppeld aan stedelijke boulevards nieuw 
gemengde stadsprojecten te ontwikkelen voor wonen en ondernemen die zich 
inbedden in momenteel nog van elkaar afgesneden stadswijken. 
 
In eerste instantie kan alleszins al de oppervlakte onder de bestaande viaducten 
(ca. 8 ha) beter worden benut (P&R, sportinfrastructuur e.a.) als schakels tussen 
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de omliggende wijken.
 
Dit is geen kortetermijnproject. Maar het nieuwe gedachtengoed rond de Gentse 
mobiliteit vraagt om een ruimtelijke doorvertaling. Daarom trekken we vandaag al 
het denkproces op gang. We exploreren hiermee maximaal de enorme potenties 
die ontstaan door op een andere wijze naar de Gentse mobiliteit te kijken. Minstens 
moet er samen met de Vlaamse overheid gestart worden met onderzoek naar de 
mogelijkheden om dit op termijn aan te pakken.

3.2.2. Andere ontwerpopgaven op schaal van de stad

3.2.2.1. Zuiden van Gent

Het zuiden van Gent kent al decennialang een grote dynamiek. Deze is o.a. 
gekoppeld aan de aanwezigheid van belangrijke kennisinstellingen en campussen 
van het hoger onderwijs, alsook aan de goede ligging t.o.v. de Vlaamse Ruit (= het 
stedelijk kerngebied in Vlaanderen tussen Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven) en 
de aanwezigheid van belangrijke infrastructuurassen. In het RSG werd dit gebied 
geduid als de Zuidelijke Mozaïek. Hoewel de radiale connecties naar het centrum 
van Gent en via de kennisassen naar het Sint Pietersstation van belang zullen blijven 
en ook nog verder dienen te worden versterkt, is het zinvol om intussen ook na 
te denken over een structurerende oost-west-lopende ruggengraat die de diverse 
grootstedelijke attractiepolen met grootschalige programma’s verbindt en versterkt. 

Recent denkwerk in opdracht van nv Eiland Zwijnaarde, Waterwegen en Zeekanaal 
en Universiteit Gent kan inspireren om de zuidelijke ‘TECH Lane’ verder te vormen 
en structureren. Onderstaande beelden illustreren welke mogelijkheden ontstaan 
voor een betere inpassing van grootschalige programma’s met een grote voetafdruk 
en onderlinge linken.

©OMGEVING
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©OMGEVING

Algemeen stellen we vast dat in het zuiden van de stad de ontwikkelingsdynamiek 
van onderuit (private partijen) sterk aanwezig is. Dit geldt niet in gelijke mate voor 
het noorden van de stad. 

Dit betekent ook een verschil in rol: voor het zuiden komt het er in belangrijke mate 
op aan om te zorgen voor een goede afstemming tussen de diverse masterplannen 
en tot bewaking van de impact van de verschillende projecten op de globale 
omgeving. Als stad vervullen we daar eerder de rol van regisseur dan initiatiefnemer. 
De impact van de ontwikkelingen in het Zuiden op de mobiliteit moet bewaakt en 
gemonitord worden en vraagt om het sterk bevorderen van duurzame vervoersmodi. 

In het kader van de onder 2.1. besproken uitwerking van een visie op langere termijn 
moet beseft worden dat verdere economische groeimogelijkheden buiten de thans 
reeds bestemde gebieden best niet in de Zuidelijke mozaiëk gezocht worden. 

©ORG en Cau
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3.2.2.2. Noorden van Gent
 
In het noorden spelen we reeds geruime tijd een veel actievere rol door zelf via 
ontwerpend onderzoek en masterplanning de herontwikkelingsmogelijkheden van 
diverse sites te exploreren en te (her)ontwikkelen. Het gaat hierbij vaak om verlaten 
of onderbenutte industriegronden als terrains vagues. 

In deze legislatuur starten we het planproces voor de uitbreiding van het project 
Oude Dokken oostwaarts in de richting van de spoorweg. Voor het aansluitend 
gebied van 35 ha aan beide zijden van de Afrikalaan is een stedenbouwkundig 
onderzoek opgestart met als doelstelling om voor de omgeving van de Afrikalaan 
een toekomstgerichte stedenbouwkundige visie te ontwikkelen.  
Doelstelling is hier om dit ongestructureerd gebied dat hoofdzakelijk bestemd is 
voor economische activiteiten, een toekomstgerichte stedenbouwkundige visie te 
ontwikkelen met als doel dit gebied efficiënter te benutten, beter te doen aansluiten 
bij het stadsweefsel van de binnenstad en de stedenbouwkundige kwaliteit ervan 
strek te verhogen. 

Deze studie vormt de eerste stap in de opmaak van een nieuw RUP dat de ambitie 
heeft om de economische ontwikkeling gekoppeld aan de stadsring te verzoenen 
met een kwalitatief woon- en werkmilieu richting Houtdok/Handelsdok, gekoppeld 
aan de verdere uitbreiding van het park langs het Houtdok.

3.3. Bouwblokonderzoek

We zetten niet alleen in op ontwerpend onderzoek voor grootschalige projecten, 
maar ook op niveau van het individuele bouwblok. Op vele plaatsen in Gent kampen 
de bouwblokken met problematisch nabuurschap, gebrek aan licht en lucht en 
een hoge mate van verharding, vaak in de vorm van grote parkeerterreinen in 
binnengebieden, zowel in de kernstad als in de 19e-eeuwse gordel.

Via proactief onderzoek op schaal van het bouwblok – vaak gekenmerkt door een 

Overzicht grootschalige ontwikkelingsgebieden in het noorden van Gent
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sterk versnipperde eigendomsstructuur – exploreren we de mogelijkheden qua 
herschikkingen en herontwikkelingen. 

We zetten het instrument van het bouwblokonderzoek prioritair in voor de nieuwe
stadsvernieuwingsoperaties in de 19e-eeuwse gordel, al dienen er zich ook kansen 
aan in de 20ste eeuwse gordel waar tevens zal worden op ingespeeld. Vaak 
verhinderen nu al te gedetailleerde en te weinig flexibele stedenbouwkundige 
voorschriften de mogelijkheid om bouwblokken te herijken op onze nieuwe 
ambities en doelstellingen.

Met het oog op maximale slaagkansen wordt dit telkens in overleg met de diverse 
private  eigenaars uitgewerkt.

In het verder vervolg van concrete projecten onderzoeken we steeds de 
mogelijkheden om bewoners te betrekken.

Via bouwblokonderzoek worden concepten uitgewerkt en in praktijk gebracht voor de 
structurele aanpak van (slechte) woonblokken. Ambities die we hierbij koesteren zijn: 

• Verharding verminderen door:  
 - Maximaal vergroenen (positief voor woonmilieu, retentie water,…)  
 - Ruimte ingenomen door parkeerboxen en -plaatsen te verminderen, waar  
   mogelijk te clusteren en/of te combineren met het gebruik van daken als   
   groene (gebruiks)ruimte

• Binnenblokken aanwenden als interessante plekken voor nieuwe 
woonvormen (cohousing met collectieve tuinen (voorbeeld: Jean 
Béthunestraat) op voorwaarde dat de omgeving dergelijke verdichting 
verdraagt 

• Zoeken naar doorwaadbaarheid en ontsluiting van binnengebieden voor de 
ruimere omgeving

• Verweving van functies 

Voorbeeld bouwblokonderzoek Glasgowstraat - Leithstraat

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
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3.4. Slim verdichten door woonruimte- 
herverdeling

De grootste verdichtingspotenties, ook naar woonruimteherverdeling, situeren 
zich niet in de binnenstad, maar in de twintigste-eeuwse gordel. Gent staat voor 
de uitdaging om deze gebieden, die dikwijls vrij autogericht zijn, te heroriënteren 
naar openbaar vervoer en fietsverkeer. Ook de primaire voorzieningen zijn in deze 
wijken onvoldoende aanwezig en zouden sterker moeten uitgebouwd worden. Pas 
dan kan een woonruimteherverdeling voor deze wijken zinvol zijn. In de aanloop 
daarnaartoe is het zeker waardevol om te onderzoeken hoe ‘groot’ de bewoners 
van deze woningen leven. Het laatste decennium en de komende decennia ontstaat 
op die plekken het legenest-syndroom en zijn heel wat woningen onderbewoond. 
Via ‘Ruimte voor Ouderen’ willen we verder stimuleren dat er voldoende 
aangepaste, kleinere woonentiteiten voorzien worden voor deze bewoners. Daarbij 
is het belangrijk dat de nieuwe aangepaste woningen nog voldoende groot zijn zodat 
de bewoners effectief willen verhuizen.

Een verder onderzoek is nagaan hoe de bestaande leeggekomen woningen verder 
ontwikkeld kunnen worden. Mogelijke pistes zijn het opdelen van deze woningen, 
maar evengoed het herverkavelen van de percelen zodat meerdere kleinere maar 
kwaliteitsvolle eengezinswoningen met een ruime (eventueel gedeelde) stadstuin 
kunnen voorzien worden. Dit zijn puntsgewijze ingrepen, en zullen – gelet op de 
versnipperde eigendomsstructuur – nooit op korte termijn op grote schaal kunnen 
worden toegepast. Op lange termijn kan dit wel een oplossing bieden voor het 
minder optimaal gebruik van deze gebieden. 

3.5. Stedenbouwkundig vooronderzoek:  
ruimtelijkekrijtlijnen voor nieuwe stadsprojecten

Stedenbouwkundig vooronderzoek dat aan concrete projecten voorafgaat, kan en 
moet belangrijke ruimtelijke krijtlijnen vastleggen.

Met het oog op het vastleggen van stedenbouwkundige randvoorwaarden wordt 
onderzoek verricht door de stedelijke diensten in functie van de herontwikkeling en 
eventuele herbestemming van diverse potentiële herontwikkelingssites in de stad. 
Via het vastleggen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden bepalen we zo het 
kader waarbinnen een concreet nieuw project vorm kan krijgen.

Bij de herontwikkeling van het project Academiestraat (oude brandweerkazerne 
en Academie Hogeschool) heeft dit de basis gevormd voor het uitgeschreven 
bestek naar ontwikkelaars. Een recenter voorbeeld is het onderzoek voor de site 
Minnemeers (NTGent). Het gebouw aan de Minnemeers is stadseigendom en zal te 
koop worden aangeboden. Sogent krijgt de opdracht om een plan op te stellen voor 
deze site. In het kader van een eventuele verkoop werden de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden opgesomd waarmee de toekomstige nieuwe projectontwikkeling 
rekening dient te houden.
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Aantal mogelijke nieuwbouwscenario’s uit het ontwerpend onderzoek

Ook voor andere belangrijke sites zal dit stedenbouwkundig vooronderzoek 
(coproductie tussen diverse stadsdiensten - Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, 
Monumentenzorg en Architectuur, sogent, Mobiliteitsbedrijf en andere) de 
contouren bepalen voor herontwikkeling.

Twee voorbeelden van zeer belangrijke sites waarbij dit de start zal vormen voor de 
herontwikkeling met respect voor het bouwkundige erfgoed zijn: 

• FNO (Filature Nouvelle Orleans) : een van de laatste grote industriële 
sites (2,7 ha) uit het roemrijke Gentse textielverleden met heel wat 
geklasseerde delen, maar ook heel nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden 
meteen aansluitend bij het Bloemekespark en de toekomstige sociale 
economiecluster als deelproject van het Getouw.
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• Site Ekkergem (algemeen politiecentrum en het buurtcommissariaat Gent-
West naast Ekkergemkerk) : reconversie van de site met respect voor 
waardevol patrimonium (beschermde monumenten: Sint-Martinuskerk, 
militair hospitaal en pastorie Sint-Martinus, alsook het beschermd 
stadsgezicht van de oorspronkelijke gesloten binnenkoeren en de 
binnenkoer bij de oostvleugels van het Militair Hospitaal), terrein binnen de 
stadsring van ruim 2 ha.

Site Ekkergem
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4  Kwaliteit op  
     niveau planning
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4.1. Van statische planning naar dynamische 
planning via RUPs

Al te veel spelen de oude verordenende plannen (BPA’s) ons vandaag parten bij 
de begeleiding en beoordeling van nieuwe initiatieven. De planningspraktijk uit 
de voorbije decennia ging te veel uit van statische en defensieve reflexen waarbij 
die vaak botsten met de inherente stedelijke dynamiek. Dat maakt dat vele oude 
plannen die zijn opgemaakt vanuit een toelatingsplanologie vandaag nieuwe 
initiatieven bemoeilijken of zelfs bevriezen.

Intussen is er het voorbije decennium binnen de Vlaamse en Gentse 
planningspraktijk een evolutie ten gunste van een meer dynamische en 
operationele planningspraktijk waar een beter evenwicht wordt nagestreefd 
tussen juridische zekerheid voor de burger zonder de flexibiliteit van toekomstige 
invullingen te sterk te fnuiken. Zo wordt er meer met projectzones gewerkt 
waarbij toekomstige stedenbouwkundige aanvragen in samenhang met hun 
directe omgeving dienen te worden bekeken via de opmaak van informatieve 
inrichtingsplannen. Belangrijk ook is dat de komende jaren werk wordt gemaakt 
van een afgewogen, uniform vocabularium van stedenbouwkundige voorschriften 
die ook juridisch sluitend zijn.

Vanuit de vaststelling dat we als stedelijke overheid voor de uitvoering van 
onze ruimtelijke plannen overwegend afhankelijk zijn van privé-initiatief, slaat 
Gent verder de weg in van strategische planning. Zoals de term het zegt, dienen 
ruimtelijke uitvoeringsplannen zich te richten op uitvoering. 

Dit veronderstelt een andere aanpak en attitude: ontwerpend onderzoek, 
coöperatie met alle betrokkenen en kennis van vastgoedexpertise en 
grondenbeleid. Binnen een open planningsproces participeert de Stad met 
andere actoren en privé-partners om een ontwikkeling tot stand te brengen. 
Daarbij wordt telkens doorgerekend naar noodzakelijke investeringen, en 
afhankelijk van de situatie een doorvertaling naar de stedelijke financiering. Het 
Stadsontwikkelingsbedrijf sogent wordt actief betrokken voor zijn kennis van de 
markt en het vermogen om zelf op de markt op te treden.

De Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning kiest voluit voor strategische 
planning en speelt hierin mee een pioniersrol binnen de Vlaamse planningspraktijk. 
De eerste ervaringen die werden opgedaan met de studie voor de 
hoofdsteenwegen, alsook de coöperatieve processen voor Filature du Rabot, AZ 
Sint-Lucas, Treillarmé, Sidaplax kunnen als voorbeelden dienen. Zoals gesteld is 
het van belang dat toekomstige ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s ) enerzijds 
voldoende flexibel zijn om beter te kunnen inspelen op nieuwe inzichten  
(en dus tijdsbestendiger te zijn), en anderzijds voldoende rechtszekerheid bieden. 
Dit vraagt een continue evenwichtsoefening, maar vereist evenzeer heldere en 
juridisch voldoende afgetoetste stedenbouwkundige voorschriften.

Deze legislatuur zal worden werk gemaakt van een basislijst van ondubbelzinnige 
stedenbouwkundige voorschriften, zeg maar typevoorschriften voor de opmaak 
van gemeentelijke RUPs. Ook andere courant gehanteerde vaktermen zoals bruto 
vloeroppervlakte, grondgebonden woning, gestapelde woning, groennorm,… zullen 
op een heldere wijze worden omschreven in een uit te werken begrippenkader en 
consistent worden toegepast. Dit wordt toegelicht aan de direct betrokken sectoren.

Stadsontwikkeling vraagt maatwerk
Dynamische ruimtelijke uitvoeringsplannen faciliteren maximaal nieuwe 
ontwikkelingen, met
voldoende stedenbouwkundige garanties voor kwaliteit. De zware investering van 
overheidswege in proces en mensen dient meer kwaliteitsvolle realisaties op te 
leveren. Planning staat in eerste instantie ten dienste van kwaliteit. Daarom wordt 
in planningsprocessen zwaar ingezet op veelvuldig overleg zowel stadsintern als 
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met bewoners en GECORO. De wijkwandelingen in Rijsenberg als start van het RUP-
proces zijn hiervan een voorbeeld. Dit is belangrijk om niet enkel in gesprek te gaan 
met de directe betrokken eigenaars, maar te zoeken naar een ruim draagvlak.

Al te vaak wordt in de dialoog met ontwikkelaars/eigenaars geschermd met financiële 
haalbaarheid. Kwaliteit verhogende voorstellen of een lagere bouwdensiteit blijken 
niet bespreekbaar omdat ze de rendabiliteit zouden onderuithalen.

Een open dialoog vereist dat elke partij zijn argumenten op tafel legt. Een pleidooi 
voor ruimtelijke kwaliteit wordt zo goed mogelijk onderbouwd en beargumenteerd 
(deels ook met objectieve indicatoren zoals VT-index3, 45°regel4, groennorm...). 
Daartegenover staat dat de ontwikkelaar/eigenaar (op vrijwillige basis) inzicht 
geeft in zijn calculaties inzake financiële haalbaarheid. Dit kan op basis van nazicht 
door de stad leiden tot een dialoog over het noodzakelijke evenwicht tussen de 
noodzakelijke rendabiliteit en de stedenbouwkundige ambities van de stad. 
Binnen stadsontwikkeling is het een permanente en delicate evenwichtsoefening 
om de balans te vinden tussen ontwikkelingsstimuli enerzijds en kwaliteitsgaranties 
anderzijds. Gezien de steeds wisselende context, vereist dit maatwerk. 
Zorgvuldig ruimtegebruik en andere aspecten van duurzame stadsontwikkeling 
(rationeel energieverbruik, waterbeheer…) moeten vanaf het prille begin in het 
planningsproces mee worden opgenomen.

Dit streven naar kwaliteitsvolle plannen wordt mee ondersteund en bevorderd 
door de veelvuldige dialoog met de GECORO op verschillende tijdstippen in het 
planproces van structuurplan en uitvoeringsplannen, dit zowel in de fase van 
voorontwerp als ontwerp.  
Ook over andereaangelegenheden inzake de gemeentelijke ruimtelijke ordening 
(verordeningen, strategische projecten... ), kan –waar opportuun- de GECORO 
worden betrokken.

4.2. Prioriteiten en fasering ruimtelijke  
uitvoeringsplannen5

Ruimtelijke uitvoeringsplannen in procedure
Nr. en naam RUP Nr. en naam gewijzigd 

BPA/RUP
wijz./
nieuw

Stand van zaken

148 RUP Technologiepark
Ardoyen - Tramstraat

Z-1 BPA Hutsepot-1 W concept RUP 
goedgekeurd op 
04/03/2010

Z-4 BPA Tramstraat W

Z-7 BPA Hutsepot-2 W plan-MER in 
opmaakgewestplan W

RUP 152 Portussite 121 BPA Binnenstad - deel 
Zuid

W concept RUP 
goedgekeurd op 
19/12/2014

3 Vloerterrein-index: verhouding tussen de sommatie van alle vloeren van een gebouw t.o.v. de oppervlakte
van het terrein waarop het gebouw staat.

4 45°-regel: klassieke stedenbouwkundige regel waarbij nieuwe constructies onder de 45°-lijn dienen te blijven
gemeten vanaf de voet van de bestaande bebouwing aan de overzijde; van bijzonder belang voor licht- en
schaduwwerking.

5 Deze tabel zal op regelmatige basis geactualiseerd worden en waar nodig bijgestuurd.
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RUP 153A Victor- 
Braeckmanlaan  
- Nieuwelaan 
-  Antwerpsesteenweg

SA-6/7 
BPA Rozebroeken 
Cultureel Centrum

W ontwerp RUP voor-
lopig vastgesteld 
op 22/06/2015

SA-1 Westveld W
SA-3 Sint-Baafskouter W
RUP SA2B - Syngemkouter W
gewestplan N

RUP 153B 
Antwerpsesteenweg - 
Orchideestraat

SA-4 BPA Oude Bareel 
W

concept RUP 
goedgekeurd op 
30/05/2013
plan-MER in 
opmaak

O-8 BPA Krijte
W

SA-8 BPA Achtendries-1
W

SA-9 BPA Achtendries-2
W

gewestplan
N

RUP 160 Groenas 4 
- Bovenschelde

planologisch attest 
02/04/2009

W voorontwerp RUP 
goedgekeurd op 
23/04/2015L-2 RUP Bellevue W

BPA Toemaattragel W
gewestplan N

RUP 164 Wonen aan het 
Rabot

22 BPA Rabot N ontwerp RUP voor-
lopig vastgesteld 
op 26/05/2015

5/6 BPA Waldam W
47 BPA Kerkstraat W

RUP 166 Rijsenberg 12 BPA Rijsenberg W ontwerp RUP voor-
lopig vastgesteld 
op 22/06/2015

RUP 167 
Stedelijk Wonen

diverse BPA’s / RUP’s W concept RUP 
goedgekeurd op 
29/08/2013

Op te maken RUP’s
prioriteit 1 = opmaak gestart; prioriteit 2 = start voorjaar 2016; prioriteit 3 = on hold of 
starten najaar 2016
Nr. en naam RUP Nr. en naam gewij-

zigd BPA/RUP
prioriteit reden opmaak RUP

RUP Dampoort gewestplan 1 stadsontwerp Dampoort
RUP 165 
Zonevreemde 
sport & recreatie

gewestplan 1 problematiek zonevreemd 
sportclubgebouw Boer 
Jansensstraat, beperkingen
gebouwen langs 
Watersportbaan en elemen-
ten uit masterplan Snepkaai

Gewestelijk RUP 
Afbakening grootste-
delijk gebied Gent
~ (screening studie 
zonevreemde sport)

RUP 169 
Stedelijk groen

diverse BPA’s / RUP’s 1 groenstructuurplan:
bescherming waardevol groen 
en natuur (al dan niet
Leievallei - cf. RUP Kouter-en 
Leieland)

gewestplan

RUP 170  
Kortrijksesteenweg

SDW-5 
BPA Handelsbeurs

1 studie steenwegen

SDW-6 Sint-Denijs-
Westrem Dorp
gewestplan
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RUP ‘site EDUGO’ ~ (komt uit RUP
stedelijk wonen)

3 omvang van het gebied en
problematieken noodzaken de 
opmaak van apart RUP

RUP ‘omgeving
Meirebeek’

~ (delegatie uit 
GRUP Vinderhoutse 
bossen)

3 aspecten die niet in het GRUP 
Vinderhoutse Bossen zullen  
geregeld worden

RUP Afrikalaan gewestplan 3 studie Afrikalaan
RUP Wiedauwkaai –
Nieuwe Vaart

gewestplan 3 studie Wiedauwkaai – Nieuwe 
Vaart

RUP Kasteelparken diverse BPA’s / RUP’s
gewestplan

3 groenstructuurplan –
onderzoek historische tuinen 
en kasteelparken

RUP
Ottergemsesteenweg

~ (volgend op aan-
vraag planologisch 
attest)

3 wijziging voorschriften

RUP Oostakker Zuid Gewestelijk RUP 
Afbakening  groot-
stedelijk gebied Gent

3 wijziging voorschriften 
(invulling regionaal bedrijven-
terrein) en infrastructuur
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5  Kwaliteit op  
     niveau projecten

5.1 Kwaliteit in projectbegeleiding
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5.1.1. Stadsontwikkelingscomité als sturend overlegorgaan

Stadsontwikkelings- en vernieuwingsprojecten kennen een lange doorlooptijd. We 
waken erover dat er voldoende consultatie en interactie is met een breed spectrum 
aan betrokkenen in de totstandkoming van deze projecten. We geven projecten de 
tijd om tot volle wasdom te komen en zorgen voor voldoende flexibiliteit om in te 
spelen op kansen die zich doorheen het traject aandienen. Voldoende tijd nemen 
om een kwalitatief proces te voeren biedt ook garantie op weldoordachte en 
gedragen ontwikkelingen (‘slow urbanism’). 

Projecten vragen een volgehouden inspanning. Vele van onze stadsprojecten, al dan 
niet kaderend binnen de stadsvernieuwingsprogramma’s, zijn complex en vatten 
vele geledingen binnen onze organisatie (intern en extern). We zullen daarom de 
projectaanpak verder professionaliseren en stroomlijnen.

Voor de aansturing en coördinatie van elk van de  stadsvernieuwingsprogramma’s 
werd in 2015 een stadsontwikkelingscomité6  opgericht. De aanwezigheid binnen 
dit comité van alle relevante spelers binnen de stadsorganisatie en  sogent 
zorgt ervoor dat de doorlooptijd van projecten wordt geoptimaliseerd. Een vast 
vergaderritme en goede voorbereiding maakt dat we kort op de bal kunnen spelen.

5.1.2. Een stadsbouwmeester als kwaliteitscoördinator

We starten het traject om een stadsbouwmeester aan te stellen op.   De 
stadsbouwmeester moet, samen met de kwaliteitskamer (zie verder), de beoogde 
architecturale kwaliteit  bewaken en  simuleren. Voor Gent, stad van Kennis en 
Cultuur, is die kwaliteit van bijzonder belang. Maar we zien het ook ruimer dan 
zuiver het architecturale. Een stadsbouwmeester moet ook instaan voor de 
noodzakelijke kwaliteitsbewaking van andere “ontwerpende” disciplines, zoals 
stedenbouw en  monumentenzorg. 

Groep Gent heeft veel expertise in huis. Het is echter belangrijk dat er voldoende 
kruisbestuiving is tussen de verschillende geledingen, vaak met hun eigen - en niet 
altijd met elkaar strokende - prioriteiten.  Een Gentse bouwmeester moet daarom 
een spilfiguur zijn in het stroomlijnen van diverse interne, soms tegenstrijdige, 
adviezen tijdens het voortraject bij de totstandkoming van nieuwe stadsprojecten .  

5.1.3. Kwaliteitskamer  2.0

In plaats van te werken met ad hoc kwaliteitskamers op niveau van afzonderlijke 
projectgebieden (bv. Oude Dokken, Gent-Sint-Pieters,…) kiezen we ervoor om de 
kwaliteitsbewaking van lopende stadsontwikkelings- en vernieuwingsprojecten 
aan één ‘centrale’ kwaliteitskamer toe te vertrouwen. Het stroomlijnen van 
de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteitsbegeleiding vanuit één 
kwaliteitskamer is immers erg wenselijk.

De huidige ‘Kwaliteitskamer Monumenten en Architectuur’ wordt daarom qua 
inhoudelijke scoop uitgebreid met stedenbouwkundige en landschappelijke 
thema’s, inclusief open ruimte en openbaar domein. Hierdoor worden de meso- en 
microschaal van het hele stedenbouwkundige parcours -voor belangrijke projecten- 
aan een onafhankelijk adviesorgaan voorgelegd, dat zich uitspreekt over de  
kwaliteit van de ontwerpen. Op die manier toetsen we projecten die het stadsbeeld 
fundamenteel wijzigen, aan de mening van een groep experten. Ook duurzaamheid 
vormt een cruciaal aandachtspunt bij de evaluatie van projecten.

6 Stadsontwikkelingscomité bestaande uit: voorzitter: schepen voor Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen 
en voorzitter Sogent (voorzitter), vaste leden: één gedelegeerd functioneel schepen per coalitiepartner, Kabinets-
chefs Algemeen Beleid, Departementshoofden kerndepartementen, Managementteam Sogent, Strategisch coördina-
tor,  Financieel beheerder; aangevuld met:  Diensthoofd stedenbouw en ruimtelijke planning, Hoofd projectbureau 
grondgebonden pijler, Vertegenwoordiger Stedelijke Vernieuwing 
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Naast een verruiming van de expertise binnen de ‘centrale’ kwaliteitskamer zal 
ook een leidraad/kader worden uitgewerkt  om duidelijk te maken welke projecten 
dienen te worden voorgelegd aan die kwaliteitskamer. Volgende criteria zijn hierbij 
van belang:

1. De schaal van het project
2. De specifieke geografische ligging en/of locatie t.o.v. stadsbeeldgevoelige 

contexten
3. De signaalwaarde 

5.1.4. Eén contactpersoon bij complexe projecten

Op vraag van de Vastgoedsector en met het oog op een goede verstandhouding en 
vlotte voortgang van projecten, zorgen we ervoor dat er duidelijke richtlijnen komen 
voor de aanwijzing van een uniek aanspreekpersoon voor een project. 

Afhankelijk van de complexiteit van een project / gebiedsontwikkeling zal deze rol 
elders binnen het stadsorganigram worden opgenomen.

Volgende eenvoudige indeling kan als uitgangspunt dienen:

• Voor een project dat kadert binnen een territoriaal programma – enig 
aanspreekpunt = programmaregisseur   (Dienst Stedelijke Vernieuwing) 

• Voor een project dat kadert binnen een masterproject – enig aanspreekpunt 
= masterprojectleider (per project te bepalen door welke dienst dit wordt 
opgenomen) 

• Voor een project niet binnen territoriaal programma of masterproject  - enig 
aanspreekpunt = Gemeentelijk Stedenbouwkundige Ambtenaar GSA (Dienst 
Stedenbouw) . 

Deze coördinatoren zijn het centraal aanspreekpunt en stroomlijnen en 
verduidelijken het standpunt van alle betrokken stadsdiensten. Zij streven ook een 
maximale consistentie na tussen de afspraken en standpunten in het informeel 
vooroverleg en het officieel vergunningstraject.

5.2. Stadsontwikkelings- en stadsvernieuwings-
projecten

Naast het opstarten van het denk- en ontwerpproces voor een aantal nieuwe 
projecten zorgen we dat  de lopende projecten verder worden gerealiseerd.

Hieronder gaan we even dieper in op wat inzake stadsvernieuwing staat te 
gebeuren, alsook op niveau van de grotere stedelijke projecten . Dit is evenwel 
geen exhaustieve opsomming. Ook vele kleinere projecten verspreid over het ganse 
grondgebied zullen mee het toekomstige Gent vorm geven.

5.2.1. Stadsontwikkelingsprojecten

5.2.1.1. Oude Dokken en omgeving 
 
De komende vijftien tot twintig jaar verandert de omgeving van de drie oudste 
dokken van Gent in een volledig nieuw stadsdeel aan het water. In het gebied tussen 
de Dampoort en de wijk Muide verrijzen ongeveer 1.300 nieuwe woningen, goed 
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voorzien van groene en open ruimten, recreatiemogelijkheden, werkgelegenheid, 
lokale kleinhandel en publieke voorzieningen. 

De Oude Dokken beschikken over enkele unieke troeven. Ze liggen op nauwelijks 
tien minuten wandelen van het stadscentrum, het trein- en busstation van de 
Dampoort ligt vlakbij en het enorme wateroppervlak laat de buurt rondom het 
Achterdok, het Handelsdok en het Houtdok volop ademen. Kortom: de ideale plek 
om te wonen!

Vandaag zijn de krachtlijnen van het nieuwe stadsdeel duidelijk uitgezet. Meer dan 
de helft van de toekomstige wijk bestaat uit water, groenzones en kaaivlakken. Een 
weldoordachte inplanting van woningen en openbare ruimte laat de uitzonderlijke 
openheid van de plek tot haar recht komen. Open en bebouwde zones wisselen 
elkaar af, telkens recht tegenover elkaar, aan beide kanten van het water. Zo 
hebben zo veel mogelijk bewoners zicht op water en groen.   
In afwachting van de effectieve ontwikkeling van de Oude Dokken heeft sogent 
samen met Waterwegen en Zeekanaal NV verschillende waterbouwkundige werken 
uitgevoerd. In 2012 is de Bataviabrug in gebruik genomen, in 2013 is de kaaimuur 
langs de Schipperskaai volledig gerenoveerd en voorzien van 34 aanmeersteigers 
voor woonboten.

De Oude Dokken vormen samen een immens gebied, met grote potenties. Daarom 
is er gekozen om in verschillende fases te ontwikkelen. De ontwikkeling van 
de hele zone aan de oostzijde van het Handelsdok, tussen de Koopvaardijlaan 
en het water, komt daarbij het eerst aan de beurt. Sogent heeft in juni 2014 
een samenwerkingsovereenkomst getekend met CVBA Schipperskaai voor de 
realisatie van meer dan 350 woningen, waaronder minstens twintig procent 
sociale woningen, aangevuld met nog eens zoveel budgetwoningen. De CVBA 
Schipperskaai staat onder meer ook in voor de aanleg van woongroen en interne 
wegen. Het eerste verkavelingsplan wordt midden 2015 ingediend. Dat betekent 
dat in de loop van 2016 de bouw van de eerste woningen kan beginnen.

Daarnaast is de voorbereiding aan de gang voor het ontwikkelen van de twee 
volgende zones: de westelijke kant van het Handelsdok  en de zone ter hoogte van 
de Kleindokkaai, elk goed voor zo’n 150 nieuwe woningen.

Tot slot krijgt het gebied ook via privaat initiatief nieuwe impulsen. Zo vormt het 
nieuw kantoorproject aan de Zwaaikom het eerste  zichtbare resultaat van de 
nieuwe Oude Dokken.

In tussentijdse fase

In afwachting van de bouwprojecten worden braakliggende terreinen rond de 
Dokken vandaag gebruikt voor tijdelijke invullingen:

• DOK vzw beheert en baat de zone aan de Schipperskaai uit als sociaal-
culturele zone

• 019 - vzw Smoke & Dust beheert en baat het gebouw aan Dok Noord uit als 
culturele evenementenplek

• Vzw Kangroen beheert en baat de zone aan Dok Zuid uit als stadstuin
• De grindbakken langs Dok Noord worden op aanvraag ter beschikking 

gesteld voor allerlei activiteiten

Dankzij deze initiatieven is het project Oude Dokken nu al een deel van de 
stad geworden. Tegelijk bieden deze tijdelijke invullingen een hefboom tot 
expertiseontwikkeling op het gebied van sociale en ruimtelijke stadsvernieuwing, 
participatie en coproductie.

Acties voor deze legislatuur

Vandaag wordt volop gewerkt aan de renovatie van de kaaimuren rond het 
Houtdok. Deze nieuwe wandelpromenade van bijna een halve kilometer is klaar in het 
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najaar van 2015.  Daarnaast is in het voorjaar van 2015 de renovatie van de kaaimuur 
aan de oostzijde van het Achterdok gestart (afwerking voorjaar 2016). De heraanleg 
van de Schipperskaai en de Kleindokkaai is gepland in respectievelijk 2015 en in 
2018. In 2016 voorzien we de ontwerpoefening waarbij de definitieve plaats en de 
realisatietermijn van de tweede voetgangers- en fietsersbrug, de Matadibrug, wordt 
vastgelegd. 

Dankzij deze waterbouwkundige werken, die samen met Waterwegen en Zeekanaal 
en met Europese steun (EFRO) worden uitgevoerd, zal de oostelijke kant van 
de dokken beschikken over een recreatieve wandelpromenade van ongeveer 2 
kilometer. Bruggen koppelen die aan de binnenstad. 

De recreatieve waarde van deze promenade zal versterkt worden door de komst 
van de twee nieuwe wijkparken, aan het Houtdok en aan het Handelsdok. De 
realisatie van deze wijkparken is voorzien voor 2016 en 2017. 
Sogent zal in 2015-2018 minstens twee nieuwe PPS-samenwerkingen aangaan: 

• De zone Handelsdok-West (150 eenheden)
• Kleindokkaai (150 eenheden) of Houtdok, nog verder te bepalen
• 

Ook de realisatie van de Verapazbrug door het Vlaamse Agentschap Wegen en 
Verkeer wordt een feit:  het ontwerpbureau is aangesteld en werkt de concrete 
plannen uit. De realisatie volgt in het najaar van 2017.

Aan de Schipperskaai verrijst een stadsgebouw met een basisschool, buitenschoolse 
opvang, een kinderdagverblijf en een wijksporthal. Aan de kant van het water komt 
er een grote ‘groene buitenkamer’, een pergola waar verschillende buitenruimtes 
worden gestapeld. Een speellint loopt door het ontwerp heen, en sluit perfect 
aan op het  buurtpark waaraan het stadsgebouw grenst. Het stadsgebouw en het 
woonproject worden optimaal op elkaar afgestemd, en de school wordt een echte 
brede school, waarvan de voorzieningen ook gebruikt zullen kunnen worden door 
de ruime buurt.  
De start van de bouwwerken is voorzien in de loop van 2017 en de opening van de 
school in 2019.

 5.2.1.2. Gent-Sint-Pieters en Fabiolalaan

De stationsomgeving is in volle ontwikkeling. Het station Gent Sint-Pieters wordt 
volledig gerenoveerd in functie van een forse toename van het gebruik van trein, 
tram en bus. 

De ontwikkeling langs de Fabiolalaan is maar een onderdeel van het project Gent 
Sint-Pieters.
Op de vroegere terreinen van De Post en de NMBS komt een volledig nieuw en 
modern stadsdeel dat de verbinding vormt tussen het Koningin Maria Hendrikaplein 
en de Snepkaai, en dat de Rijsenbergwijk een nieuwe afwerking geeft. 

Overzicht bouwvelden ontwikkeling Fabiolalaan
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De ontwikkeling van dit stadsdeel gebeurt in verschillende fasen. 
• Zone A betreft de zone bovenop de ondergrondse pendelparking voor de 

NMBS. De zone voorziet in een gemengde kantoor- en woonontwikkeling. 
De Lovelingtoren is reeds gerealiseerd, andere plannen zijn in 
voorbereiding. Stedenbouwkundige aanvragen worden voorzien vanaf 2015.

• Zone B (met uitzondering van bouwveld B1) is de centrale zone tussen 
de Aaigemstraat en de Suzanne Lilarstraat. De zone wordt momenteel 
gebruikt door de NMBS en zal pas volledig vrijgegeven worden vanaf 2018. 
Het nieuwe stadsdeel voorziet hoofdzakelijk in woningen (265 eenheden), 
waarvan een belangrijk aandeel (ca. 40%) sociaal zal zijn. Daarnaast wordt 
ruimte voorzien voor een stedelijke basisschool en kindercrèche volgens 
een bredeschoolprincipe, waarbij de publieke infrastructuur ook ten dienst 
zal staan van de buurt. 

• Voor zone C, tussen de Snepkaai en Suzanne Lilardstraat,  zal medio 2015 
door sogent een projectontwikkelaar aangesteld worden voor het bouwen 
van  ongeveer 350 woningen, verspreid over meerdere volumes. Er worden 
twee woontorens en vier kleinere gebouwen voorzien. Tussen de zones B 
en C komt een wijkpark (1 ha) dat via een voet- en fietsbrug in de toekomst 
verbinding geeft met het recreatiedomein De Blaarmeersen. De aanvang 
van de werken voor de woongebouwen wordt voorzien vanaf 2017. 

Voor de zones B en C zal daarbij worden uitgegaan van het inrichtingsplan waarbij 
de stad zich engageert ommaximaal de synthesenota te volgen. 

Koningin Mathildeplein 

De zuidelijke toegang van het station wordt naar aanleiding van de volledige 
renovatie van het station Gent Sint-Pieters een volwaardige toegang. Woningen 
en horecazaken werden gesloopt om ruimte te creëren voor het openbaar vervoer 
en een zuidelijk stationsplein, het Koningin Mathildeplein. Het bouwblok tussen 
de Sint-Denijslaan, Ganzendries, Reigerstraat en Voskenslaan krijgt een nieuwe 
afwerking met het S-gebouw, dat zijn naam ontleent aan een S-vormige rooilijn, 
vastgelegd in een gemeentelijke RUP. Het gebouw voorziet in een gemengde 
invulling van woningen, kantoren en stationsgerelateerde functies, die gericht zijn 
op de pendelaar. De Stad onderzoekt samen met sogent de mogelijkheden om het 
toekomstige Huis van de Fiets onder te brengen in het S-gebouw. In afwachting 
van de definitieve pleinaanleg, zal de Stad een voorlopige pleinaanleg voorzien in 
functie van de ingebruikname van het S-gebouw. 

In tussentijdse fase

In afwachting van de bouwprojecten worden braakliggende terreinen aan de 
zuidkant van het station gebruikt voor de werfinrichting en voor het stallen van 
fietsen voor de gebruikers van het openbaar vervoer.

Acties voor deze legislatuur

Zone A in de Fabiolalaan is volop in ontwikkeling. De Lovelingtoren is reeds in 
gebruik en huisvest het Vlaams Administratief Centrum. De krijtlijnen voor de 
andere gebouwen bovenop de ondergrondse NMBS-parking liggen vast in een 
goedgekeurd inrichtingsplan. Stedenbouwkundige aanvragen zijn in voorbereiding. 

Voor zone B zal het voortraject voor de realisatie van het schoolgebouw deze 
legislatuur worden opgestart, de realisatie is voorzien voor de volgende legislatuur.
 
Voor zone C loopt momenteel een wedstrijdprocedure bij sogent. In 2015 zal een 
projectontwikkelaar, samen met een ontwerpvoorstel, gekozen worden.   
Aansluitend en in functie van het projectvoorstel zal sogent een opdracht 
uitschrijven voor de inrichting van het openbaar domein in dat deel van de 
Fabiolalaan dat gelijktijdig met de oplevering van de woningen gerealiseerd moet 
worden. In deze opdracht zitten het wijkpark en brug vervat.
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In deze legislatuur zullen daarnaast de voorbereidingen getroffen worden voor 
de ontwikkeling van zone B (pas vrij vanaf 2018). Voor de private woningen 
zal een publiek-private samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden op 
analoge wijze als de ontwikkeling van zone C, d.w.z. na een wedstrijd- en 
onderhandelingsprocedure met meerdere kandidaten. Voor de realisatie van sociale 
huur- en koopwoningen zullen bouwrijpe gronden aangeboden worden aan de 
verschillende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen.

Voor de bouw en realisatie van het S-gebouw start sogent in 2015 een wedstrijd- 
en onderhandelingsprocedure voor de aanstelling van een projectontwikkelaar, 
inclusief ontwerpteam. De bouwwerken kunnen van start gaan in de periode 
2017/2018.
 

5.2.1.3. The Loop 
 
Er staan heel wat infrastructuurwerken te gebeuren, met name de definitieve 
vormgeving en aanleg van de ringweg en de uitgebreide tramlus rond de oostelijke 
velden van The Loop. Bijzondere aandacht gaat bij alle infrastructuurwerken 
naar de omgevingsaanleg en landschappelijke aankleding. Het inrichtingsplan 
van ontwerpbureau OKRA zorgt voor een uniforme inrichting van het openbaar 
domein. Het concept van gemeenschappelijke parkeerfaciliteiten voor de 
ontwikkelingsvelden binnen de ringweg krijgt concreet vorm. Daarnaast zal 
ook worden gewerkt aan de realisatie van een betere bereikbaarheid en 
doorwaadbaarheid van het volledige gebied voor fietsers en voetgangers.
 
De diverse private ontwikkelingen worden op elkaar afgestemd. De Stad neemt 
de regie hiervoor actief in handen. Met het oog op het realiseren van een 
levendig stadsdeel  (ook ‘s avonds en tijdens het weekend) wordt gewaakt over 
een goede mix van (grootschalige) retail, kantoren, leisure-activiteiten zoals een 
cinemacomplex, en woningbouw. Sogent concentreert zich op de ontwikkeling 
van de velden voor woningbouw en lanc ert hiervoor een kwalitatieve oproep 
voor een private ontwikkelingspartner. Via privaat initiatief, o.a. van ECPD, maar 
ook bv. Artexis worden de bouwvelden verder ingevuld en ontwikkeld conform de 
mogelijkheden zoals opgenomen in het RUP.
 
Een aandachtspunt blijft de algemene gebiedsregie voor deze grootschalige 
stadsontwikkeling. Hiervoor kijken we of in samenspraak met de diverse andere 
betrokken partners een gemeenschappelijke inhoudelijke consensus kan worden 
bereikt. We willen erover waken dat de diverse ontwikkelingen leiden tot een 
geïntegreerd en levendig nieuw stadsdeel.
 
Acties voor deze legislatuur 

Stad Gent begeleidt de opmaak van de masterplannen en  afstemming tussen de 
inrichtingsplannen van de diverse partners (sogent, Banimmo, Artexis, ECPD). 

Nu de site verder evolueert naar realisatie en ingebruikname, wordt duidelijk dat er 
behoefte is aan een neutrale gebiedsbeheerder.

5.2.1.4. Dampoort -  Kasteellaan  
 
Deze legislatuur wordt, samen met de schepen bevoegd voor Mobiliteit en 
Openbare Werken, werk gemaakt om van Dampoort een kwalitatief knooppunt van 
openbaar vervoer te maken in een eigentijdse en nieuwe stationsomgeving met een 
volwaardig stationsplein.   Zowel vanuit milieuoogpunt (reduceren van geluidshinder 
en de luchtvervuiling) als vanuit het oogpunt van stadsontwikkeling kiest Gent 
voor tunnels tussen de Koopvaardijlaan/Afrikalaan en de Kasteellaan als prioritaire 
oplossing. De finale keuze zal echter in samenspraak met Vlaanderen moeten 
worden afgesproken.  
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Voor de thans grotendeels braakliggende  ruimte tussen de spoorlijn  en de 
Kasteellaan kiezen we voor een hoogwaardige gemengde projectontwikkeling 
(wonen, kantoren) en een park, met een fiets- en voetgangerstunnel naar het 
Bijgaardepark. Voor de invulling van deze nieuwe stationsomgeving wordt sogent 
actief betrokken bij de voorbereidende stappen naar marktconsultatie. Hiervoor 
zal een procedure worden gevolgd naar analogie met de ontwikkeling van de Oude 
Dokken.  
De opmaak van een nieuw RUP is noodzakelijk wegens de huidige in het huidige 
gewestplan, met name ‘zone voor stedelijke ontwikkeling. De opmaak van een 
gedetailleerd masterplan ter  verfijning van deze bestemming via gemeentelijk RUP 
is als een noodzakelijke voorwaarde in de voorschriften opgenomen vooraleer een 
ontwikkeling kan plaatsvinden. 
 
Voor de zone ten noorden van de Zwaaikom is eveneens een herbestemming 
aangewezen aangezien de huidige bestemming (= industriegebied) onvoldoende 
mogelijkheden biedt om in te spelen op de ruimere mogelijkheden in de nabijheid 
van een belangrijke OV-knoop.
 
Voor de onmiddellijke stationsomgeving van de Dampoort worden deze legislatuur 
de nodige procedures doorlopen en de voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd, met het oog op de eigenlijke infrastructuurwerken. 
Meer in detail is voorzien om deze legislatuur  in samenwerking met AWV, De Lijn, 
NMBS en Infrabel volgende acties te ondernemen:

1. Doorlopen plan-MER en RUP-procedure
2. Ondersteunend studiewerk, o.a. onderzoek lijnvoering en bushaltes, 

onderzoek omvang  pendelparking, impact derde spoor, bodemonderzoek, …
3. Opmaak en validatie van het strategisch masterplan (één gedragen 

voorkeursscenario inzake ontsluiting en bebouwing)
4. Opmaak projectplan (set van deelprojecten met uitvoerder, financiering, …) 

en het afsluiten van de nodige overeenkomsten voor de diverse deelprojecten
5. Voorbereiding grondverwervingen (minnelijke onderhandelingen, opmaak 

onteigeningsplan).

In voorafname op de globale heraanleg van de Dampoort, wordt deze legislatuur 
tevens voorzien in de aanleg van de voetgangers- en fietsverbinding ten zuiden van 
de Dampoort (ter hoogte van het koopcentrum Dendermondsesteenweg). Voor dit 
deelproject wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Infrabel.

5.2.2. Stadsvernieuwing in de 19e-eeuwse gordel en  
ruimere omgeving

Een werk van lange adem
 
De voorbije twee legislaturen werd doelbewust gekozen voor een gerichte 
wijk-na-wijk aanpak in de 19e-eeuwse gordel. Zo werden achtereenvolgens 
Brugse Poort, Rabot en Ledeberg  onder handen genomen via de gekende 
stadsvernieuwingsoperaties Zuurstof voor de Brugse Poort (start 2002), Bruggen 
naar Rabot en Ledeberg Leeft! (sinds 2008).  We zetten deze inspanningen verder.
 
Ook in deze bestuursperiode is stadsvernieuwing een absolute topprioriteit. 
Bijkomende krachtinspanningen zijn nodig om de stadsvernieuwing door te zetten.  
In deze legislatuur willen we ons toeleggen op de wijk Dampoort-Sint-Amandsberg 
en daarnaast ook in Muide Meulestede en Nieuw Gent stadsvernieuwingsprojecten  
opzetten. Daarmee verruimen we de focus van de stadsvernieuwingsoperaties tot 
buiten de contouren van de 19e-eeuwse gordel.
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19e-eeuwse stadvernieuwing versus 20e-eeuwse stadsvernieuwing: een diverse 
uitdaging

De stadsvernieuwingsoperaties van de voorbije decennia vonden vooral 
plaats in het centrum en in de 19e-eeuwse gordel van de stad. De bloei van de 
textielindustrie in de 19e eeuw heeft geleid tot een explosieve stadsuitbreiding 
rondom het oude stadscentrum. Kleine arbeidershuisjes, smalle straten en een 
tekort aan groen zijn daar de overblijfselen van. Stadvernieuwingsprojecten in de 
19e-eeuwse gordel zijn opgevat als integrale projecten die de leefbaarheid moeten 
verbeteren door het versterken van de ruimtelijke, functionele en sociale mix. 
Hierbij wordt ingegrepen in de ruimtelijke structuur van de wijk: het verbeteren van 
de kwaliteit van de woningen, het scheppen van meer publieke ruimtes, aanleg van 
speelparken, van buurtparkings,... Door op strategische plekken in te grijpen, de wijk 
beter te structureren, de verkrotting weg te nemen en de buurtfunctie te verhogen 
kunnen we de leefbaarheid van de wijken verbeteren.

Deze aanpak kunnen we niet zomaar kopiëren voor de stadsvernieuwing van de 
20e-eeuwse gordel. Ook hier vertrekken we vanuit de eigenheid van het gebied 
en die verschilt fundamenteel van de structuur van de wijken in de 19e-eeuwse 
gordel. De uitdagingen inzake stadsvernieuwing en verhoging van de leefbaarheid 
voor de 20e-eeuwse gordel liggen anders en gaan eerder rond hoe verdichting 
een meerwaarde kan bieden, hoe we de wijken klimaatneutraal en –robuust 
kunnen maken, hoe we de noodzakelijke voorzieningen mee kunnen uitbouwen 
met de uitbreiding van het aantal woningen, hoe we een vlotte verbinding 
kunnen uitbouwen van de randstad naar het centrum en andere stadsdelen, 
hoe we centrumfuncties binnen deze wijken kunnen stimuleren. Belangrijke 
onderzoeksvraag voor stadsvernieuwing in de 20e-eeuwse gordel is dan ook hoe 
we deze uitdagingen kunnen aanpakken, zonder dat de troeven rond openheid en 
groene ruimte verloren gaan. 

Samen de wijk maken

De Gentse stadsvernieuwingsprojecten mikken op vooruitgang voor verschillende 
aspecten van het stedelijk leven: de ruimtelijke omgeving , het samen-leven, het socio-
cultureel leven, het werken en ondernemen, … waarbij de stedenbouwkundige ingrepen 
de andere investeringen (economisch, cultureel) mee mogelijk maken. Zichtbare ingrepen 
en verbeteringen in de fysieke leefomgeving blijven wegens hun directe en blijvende 
impact van essentieel belang als hefboom voor revitalisering. 

De diverse stadsvernieuwingsprojecten tot nu toe hebben intussen veelvuldig 
aangetoond dat een vernieuwingsoperatie pas echt kan slagen als het ook van 
onderuit mobiliserend werkt. Vanuit beleidsparticipatie en de wijkregisseurs 
wordt maximaal ingezet op het   vinden en mobiliseren van het bestaande 
menselijk kapitaal. Dat vormt de beste garantie voor een gedragen project. We 
zoeken actief naar partners voor de totstandkoming alsook het beheer van de 
vernieuwingsoperaties.
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Kort op de bal
 
Binnen sogent worden jaarlijks de helft van de projectwinsten opzijgezet voor 
opportuniteitsaankopen. Een voorbeeld hiervan is de aankoop van de voormalige 
champignonfabriek in de Béthunestraat, waar deze legislatuur een vernieuwend 
cohousingproject zal worden gerealiseerd. 

Dergelijke opportuniteitsaankopen moeten wel met de nodige selectiviteit 
gebeuren, gezien de algemeen beperkte financiële armslag. Tevens worden externe 
(Europese, federale , gewestelijke) subsidiekanalen  hiervoor maximaal aangewend. 
De aankoop van de Standaertsite is hiervan een recent geslaagd voorbeeld.
 

5.2.2.1. Zuurstof voor de Brugse poort
 
Twaalf jaar na de start van het stadsvernieuwingsproject zijn alle deelprojecten 
zo goed als afgewerkt. De grote ingrepen op het vlak van open ruimte en sociale 
woningbouw zijn doorheen de jaren gerealiseerd. In concreto gaat het dan onder 
meer over de inrichting van het Acaciapark (met 40 nieuwe sociale woningen), 
het project Biezenstuk (35 nieuwe sociale woningen), het Pierkespark, en het 
doortrekken van de Rode Loper7  tot het park in de Groene Vallei, dat ook grondig 
werd heraangelegd. Als één van de laatste deelprojecten is Woningent momenteel 
bezig met de bouw van de 37 sociale woningen en een crèche in het Luizengevecht. 
Aansluitend wordt het park daar opnieuw aangelegd. Deze legislatuur staat ook 
nog de heraanleg van de omgeving van de sociale woningblokken aan de Leiekaai 
ingepland, en de heraanleg van de Haspelstraat en Aambeeldstraat volgens de 
principes van de Rode Loper. 
 
Door het stadsvernieuwingsproject werd een mozaïek van nieuwe parkjes 
gerealiseerd, verspreid door de hele Brugse Poort: Boerderijpark, Acaciapark, 
Groene Vallei, Biezenstuk, Kokerpark, Pierkespark en  Luizengevecht. Verschillende 
bewoners konden ook van een tuinuitbreiding genieten.

Maar Zuurstof voor de Brugse Poort groeide uit tot meer dan enkel fysieke 
ingrepen. Vanuit de wijk zelf werd, samen met gemotiveerde partners, ook 
werk gemaakt van een sociaal-cultureel en socio-economisch luik binnen het 
stadsvernieuwingsproject. Al deze verschillende ingrepen maakten van Zuurstof 
voor de Brugse Poort een integraal en gebiedsgericht stadsvernieuwingsproject. 
We denken hierbij aan de nieuwe accommodatie  voor de Vieze Gasten en hun 
centrale rol in de wijk, de Kringloopwinkel en vzw Trafiek in het Pierkespark, ruimte 
voor een nieuw Wijkgezondheidscentrum, een bibliotheek in de wijk,...

Evaluatie
 
Nu het project Zuurstof voor de Brugse Poort stilaan is afgerond, is het zinvol het 
stadsvernieuwingsproject te evalueren.  De evaluatie kan bovendien als basis dienen 
om een verdere toekomstvisie op de wijk uit te werken. Ondanks de grote inspanningen 
die al geleverd zijn, stellen we immers vast dat de Brugse Poort nog steeds een wijk met 
uitdagingen blijft. Zeker wat de kwaliteit van de woningen betreft zullen we blijvend 
middelen moeten inzetten om deze te verbeteren en naar hedendaagse standaarden te 
brengen. 
 
Daarnaast moeten we opportuniteiten blijven opvolgen in de wijk. Binnen de budgettaire 
en juridische-planologische mogelijkheden blijven we naar nieuwe zuurstof zoeken in de 
binnengebieden. We hebben als stadsbestuur ook blijvend oog voor algemene noden in 
de wijk zoals bijkomend groen en kinderopvang.

Er is ook 1,3 miljoen euro voorzien voor een bijkomende gemeenschapsruimte.  Samen 

7 De Rode Loper is de centrale as doorheen de Brugse poort die werd heringericht met prioritaire aandacht voor 
fietsers en voetgangers en die diverse speel- en ontmoetingsplekken met elkaar verbindt: Fonteineplein-Acaciapark-
Pierkespark. 
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met de Dienst Beleidsparticipatie wordt een inspraaktraject opgestart waarbij we 
de verschillende mogelijkheden in de Brugse Poort bekijken. Dit zal o.a. gebeuren in 
samenspraak met actieve buurtgroepen zoals Trafiek vzw, FC De Buurt, De Binnenweg en 
De Puzzel. Daarbij is er ook bijzondere aandacht aan het betrekken van doelgroepen die 
moeilijk te activeren zijn.

Actie Bijkomende gemeenschapsruimte concretiseren en lokaliseren na inspraakt-
raject met de buurt

Actie Lopende projecten afwerken (Luizengevecht, Leiekaai, Rode Loper)

5.2.2.2. Bruggen naar Rabot 

 

Heel wat deelprojecten van “Bruggen naar Rabot” werden al gerealiseerd (Rabotpark, 
bouw sociale woningen langs de Blaisantvest, aankoop binnengebied Kwakkelstraat…); 
andere zijn in uitvoering of staan in de steigers (uitbreiding Rabotpark,  nieuw 
winkelcentrum naast trambrugsite, ontwikkeling zone Maria Goretti, …). 
 
Deze legislatuur staan er twee grote projecten op stapel die de wijk grondig zullen 
veranderen: de nieuwe sociale woonwijk op de site van de voormalige Rabottorens 
en de ontwikkeling van gasmetersite – Tondelier+. 
De woontorens van Rabot worden vervangen door een beter stedenbouwkundig 
opzet op menselijke schaal. Via nieuwe bebouwingstroken wordt het Rabot op 
deze wijze veel vlotter gelinkt met de binnenstad en overwinnen we de bestaande 
breuk en barrièrewerking van de voormalige torens. Daarnaast wordt de 
voormalige Gasmetersite,  intussen Tondelier gedoopt, ontwikkeld tot een nieuwe 
vooruitstrevende woonwijk van circa 500 nieuwe woningen, met een nieuwe 
buurtsporthal, crèche, kantoren, jeugdlokalen en handelszaken.
 
Ook op  kleine schaal doen we blijvende inspanningen om middenin de wijk 
het volgebouwde stadsweefsel te verluchten en vergroenen. Het binnengebied 
Kwakkelstraat krijgt een volledig groene inkleding en een buurtfietsenstalling. 

©Layla Aerts
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De groene ruimte rond het tractiestation wordt na verbouwing langs vele 
zijden ontsloten. Het binnengebied achter de Maria Gorettikerk krijgt vorm 
in samenspraak met de bewoners en de vernieuwde lagere school in de 
Kaprijkestraat.
 
In het kielzog van het stadsvernieuwingsproject werd het ruimtelijke 
uitvoeringsplan RUP Rabot opgemaakt, dat verdere private ontwikkelingen met 
vooral woon- en stedelijke functies  zal mogelijk maken in het stadsdeel tot over de 
Nieuwe Vaart  (site Maria Goretti, ziekenhuissite AZ Sint-Lucas, Filature du Rabot…).
 
Het project ‘Bruggen naar Rabot’ kreeg middelen via het stadsvernieuwingsfonds. 
Deze middelen werden ingezet in het verder uitdiepen van het 
stadsvernieuwingsproject waardoor onder andere het Toreke een heel nieuw 
elan kreeg en een echt ontmoetingspunt voor de buurt is geworden. Ook de 
ondersteuning van co-working en creatieve economie gericht op deze wijk krijgt 
een boost.
 
Ook het project ‘Wijk in de steigers’  kon de jury van het stadsvernieuwingsfonds 
overtuigen. De toegekende subsidies zullen worden ingezet voor het optimaliseren 
van de return van de grote investeringen in het gebied naar de reeds aanwezige 
bewoners. Er wordt ingezet op de verbetering van de woonkwaliteit van de 
bestaande woningen en het ontwikkelen van een buurtbeheerbedrijf dat zowel 
voor de huidige als voor de nieuwe bewoners kansen en opportuniteiten ten volle 
benut.

Actie Aanleg binnengebied Maria Goretti
Actie Aanleg parkuitbreiding Rabotpark, inclusief zone onder de Gardeniersbrug

  Actie            ‘Met het project wijk in de steigers’ beogen we een verbetering van de 
                           woonkwaliteit van de private woningen8

Actie Buurtbeheerbedrijf: uitrollen van het project in het kader van Wijk in de 
steigers’ (stadsvernieuwingsfonds)

Actie Realiseren tuinuitbreidingen binnengebied Kwakkelstraat
Actie Heraanleg openbaar domein rond vernieuwende sociale woonwijk Rabot

5.2.2.3. Ledeberg leeft!
 
Onder de noemer ‘Ledeberg Leeft!’ heeft de Gentse deelgemeente de voorbije 
legislatuur een intensieve verjongingskuur gekregen. Hiermee wil Stad Gent 
enerzijds inspelen op de gedetecteerde noden en behoeften (weinig gebruiksgroen, 
buitenruimte, gemiddeld slechte woonkwaliteit...) en anderzijds de troeven van 
Ledeberg versterken (groot aantal voorzieningen, uitstekende ligging en een rijk 
cultureel leven).
 
Het  actieprogramma kreeg concreet vorm op basis van de volgende zes 
doelstellingen:

1. Meer en mooier groen
2. Hogere woonkwaliteit
3. Vlotter en veiliger verkeer
4. Vernieuwde toegangswegen
5. Actievere dienstverlening
6. Meer ruimte voor ontmoeting
 

8 Het project wil zoveel mogelijk woningen laten voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, kwaliteit en 
comfort zoals geformuleerd in de Vlaamse Wooncode. In concreto scoren zoveel mogelijk woningen minder dan 15 
strafpunten op het technisch verslag voor het conformiteitsonderzoek. Een woning met minder dan 15 strafpunten 
is een conforme, veilige woning. We zetten extra in op professionele begeleiding van verhuurders en ijveren op zijn 
minst naar een behoud van het aandeel huurwonignen in de wijk (50%). 
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Met de start van dit  stadsvernieuwingsproject voor Ledeberg werd niet alleen 
sterk ingezet op de woonomgeving maar ging veel aandacht en middelen naar 
investeringen op niveau van de individuele woning. In functie van een aangenamer 
woonmilieu heeft Stad Gent zelf rechtstreeks geïnvesteerd in woningrenovatie 
via een premiesysteem v or structurele kwaliteitsverbetering.  Dit komt tevens 
tegemoet aan de wens voor een duurzame woonomgeving en de wens om sociale 
verdringing zoveel mogelijk te vermijden.
 
Intussen zijn verschillende realisaties zichtbaar van het stadsvernieuwingsproject. 
Naast de vele individuele woningrenovaties (734 actieve dossiers van effectieve 
verbouwing op een totaal van 4300 woningen) werd intussen de Welzijnskoop 
gerealiseerd; er werden een aantal vernieuwende eengezinswoningen door sogent 
gebouwd, vaak in combinatie met nieuwe ontmoetingsplekjes op diverse hoeken 
kriskras door Ledeberg.  
Intussen werd ook gestart met de werkzaamheden voor de heraanleg van park 
De Vijvers en het Centrumplein, dat bovendien wordt doorgetrokken tot aan 
de achterzijde van de Welzijnsknoop, met mogelijkheden voor gebruik door de 
school Benedictuspoort. Ook de heraanleg van Brusselsesteenweg en Franse Vaart 
kaderen binnen het stadsvernieuwingsproject en dragen bij aan de verhoging van de 
leefbaarheid in Ledeberg.

De ambitie om meer ruimte voor ontmoeting te realiseren in Ledeberg houdt ook 
heel wat initiatieven in voor bijkomende recreatieve en sportinfrastructuur. We 
hernemen de discussie met de Vlaamse overheid om onder de fly-over B401 een 
nieuwe wijksporthal te realiseren, rekening houdend met bekommernissen van 
AWV inzake het beheer van het Viaduct. 
 
Waar mogelijk spelen we ook in op nieuwe opportuniteiten, zoals recent met de 
aankoop van de Standaertsite. Participatie en co-creatie zijn erg belangrijk: lokale 
bewoners, bewonersgroepen en overlegorganen worden hier dan ook, net zoals 
elders, actief betrokken bij de invulling en/of het beheer. Hieronder een greep met 
een overzicht van de belangrijkste acties de komende jaren.

Actie Reconversie Standaertsite in coproductie met de buurt
Actie Heraanleg Centrumplein, uitgebreid tot aan de Botermarkt (achterzijde 

Welzijnsknoop)  
(= i.s.m.  de schepen bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken)

Actie Herinrichting van Park de Vijvers
Actie Uitwerking en realisatie van de plannen voor een nieuwe Franse Vaart  (= 

i.s.m. de schepen bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken)
Actie Verspreid in de wijk worden kleine groene ontmoetingsplekken gerealiseerd 

of afgewerkt
Actie P&R Ledeberg wordt gerealiseerd volgens de plannen van de laureaat van 

de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester (schepen bevoegd voor 
Mobiliteit en Openbare werken)

Actie Binnen alle deelprojecten worden bijkomende doorsteken voor fietsers en 
voetgangers gerealiseerd (= i.s.m. de schepen bevoegd voor Mobiliteit en 
Openbare werken)

Actie Een aantal straten wordt groener en veiliger ingericht (Fransevaart, Hilarius 
Bertholfstraat, …)

Actie Het oud gemeentehuis wordt afgewerkt en opnieuw in gebruik genomen
Actie In overleg met AWV zoeken we naar een geschikte plek voor sportinfrastruc-

tuur onder de viaduct

5.2.2.4. De wijken Dampoort en Sint-Amandsberg en route! 

In de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg gaan we voor een aanpak op maat met een 
projectopbouw van onderuit. De Stad vernieuwt de wijk niet op zijn eentje , maar 
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doet dat samen met de buurt. Er is zeker nood aan ruimtelijke ingrepen,  maar ook 
het sociale, culturele en economische leven in de wijk krijgt veel aandacht. Het is 
onze wens en ambitie om tot een geïntegreerd project met maximale coproductie 
te komen. De gekozen werkwijze maximaliseert deze kansen.

We kiezen win-winsituaties op microschaal.   
In september 2012 kwam de aftrap van dit stadsvernieuwingsproject met een  
tweedaagse masterclass waarbij in dialoog met mensen uit de buurt en een reeks 
(externe en interne) experten nagedacht werd over de toekomst van het gebied. 
Tijdens de activiteiten van Wijk van de Maand in november 2013 kwamen ook heel 
wat ideeën naar boven. 

In het voorjaar van 2014 kende de Vlaamse regering een subsidie toe voor 
de opmaak van een conceptstudie. Hiermee tekent het ontwerpteam van 
het adviesbureau Maat Ontwerpers, in samenwerking met Common Ground, 
een langetermijnvisie op het gebied uit. Voor een drietal plekken vertaalt het 
ontwerpteam deze visie meteen in een concreet pilootproject. De studie is klaar in 
het najaar van 2015. We werken verder op de resultaten van de masterclass en de 
input die eerder werd verzameld.  
Hiermee hopen we niet alleen om sneller een aantal resultaten op het terrein te 
kunnen boeken, maar rekenen we ook op een garantie voor een sterk gedragen 
stadsproject. 
 
Het multidisciplinair stadsvernieuwingsproject zal  verder vorm krijgen aan de hand 
van volgende drie krachtlijnen en bijhorende uitdagingen:

Dampoort - Sint-Amandsberg laten bloeien tussen het centrum en de stadsrand
• Een kwalitatieve herinrichting van de Dampoortknoop en omgeving is van 

cruciaal belang (zie hierboven).
• De verbindingen vanuit de Dampoortwijk naar de omliggende stadsdelen 

(binnenstad, Macharius, Oude Dokken, randstad, …) moeten verbeteren. 
Ook nieuwe doorste(e)k(en) onder de spoorweg verbeteren de link tussen 
de Dampoortwijk en de binnenstad. Zeker ter hoogte van de Bijgaardesite, 
maar ook langsheen de groene banaan, noordelijk van het Antwerpenplein, 
zoeken we naar mogelijkheden (= i.s.m. de schepen bevoegd voor Mobiliteit 
en Openbare werken)

• De routering  in het gebied willen we goed uitbouwen: niet alleen krijgen 
de drie hoofdassen (Land Van Waaslaan, Dendermondsesteenweg en 
Antwerpsesteenweg) speciale aandacht, maar ook de routering op 
wijkniveau. Een netwerk van lokale fijnmazige verbindingen is niet alleen  
drager van verplaatsingen voor fietsers en wandelaars maar verbindt ook 
buurten en ontmoetingsplekken dwars overheen de hoofdstructuren. 

• De woonkwaliteit willen we gericht verbeteren (via Dampoort knapT OP!, 
RenoSeec – zie beleidsnota wonen). Ook vervangingsbouwprojecten kunnen 
hiertoe bijdragen zoals bijvoorbeeld Bijgaardehof of het co-housingproject 
Béthunestraat.  We onderzoeken verder andere mogelijkheden inzake 
vervangingsbouw in overleg met private eigenaars.  

Op maat van de wijk maken we samen publieke ruimtes
• Invulling van binnenruimten in functie van samenleven en ontmoeten
• Alternatieven voor parkeren maken een nieuwe (her)inrichting van de 

publieke ruimte mogelijk. Zoeken naar buurtparkings (= i.s.m. de schepen 
bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken)

• Een kindvriendelijke inrichting van het openbaar domein is steeds het 
uitgangspunt (bv. heraanleg park Wasstraat, speeltoestellen in Banierpark) 
(= i.s.m. de schepen bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken)

Pionieren, vernieuwen en ondernemen  
• Mogelijkheden bieden voor diverse economische activiteiten. Pionieren en 

ondernemen eenvoudiger maken door context te verbeteren.
• We zoeken actief naar partners in het gebied om coproductie maximale 

kansen te geven.
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• In afwachting van investeringen zetten we in op tijdelijk gebruik van ruimten.

De komende jaren wordt naast het uitwerken van een ruimtelijk kader via de 
conceptstudie tegelijk ook gewerkt aan concrete pilootprojecten in samenwerking 
met alle betrokkenen. In afwachting van de studieresultaten van de conceptstudie 
zijn al heel wat projecten aan de gang en spelen we in op nieuwe opportuniteiten en 
dynamieken die nu reeds rond een aantal boeiende plekken voelbaar zijn.

Actie Heilig ‘Kloppend’ Hart: de omgeving van het Heilig Hartplein is een multi 
ontmoetingsplek  (kerk-pastorie-Kring-Chiro-SiVi-school-plein-buurtcen-
trum) maar al deze actoren functioneren helaas allemaal naast elkaar. Er 
zijn mogelijkheden om nieuwe doorsteken te creëren en de nu afgesloten 
groene ruimten meer publiek toegankelijk te maken en samen te brengen. 
Een heraanleg van het plein en  het maximaal vergroenen van de omge-
ving kunnen ertoe bijdragen dat deze plek uitgroeit tot het hart van de 
Dampoortwijk. Wanneer ook het binnenplein van het buurtcentrum mooier, 
groter en toegankelijker gemaakt wordt en het wat verderop gelegen 
Heernisplein opgewaardeerd wordt samen met de plek waar vandaag de 
Wasserij van Vlaanderen staat, kan het hart ook echt ‘kloppen’. Het verbin-
den van deze plekken over de Dendermondsesteenweg heen is essentieel 
om de wijk meer open te maken.

Actie Een sanering van de Wasserij geeft mogelijkheden tot ontpitting van het bin-
nengebied en een vernieuwde buurtondersteunende invulling.

Actie Het Bijgaardehof en -park worden afgewerkt  met een vernieuwend autoluw 
woonproject met ruimte voor cohousing en parkuitbreiding. 

Actie Een tunnel voor fietsers en voetgangers onder de sporen door zal de 
Dampoortwijk met de binnenstad verbinden. Deze fietsverbinding loopt 
verder naar de parking van het koopcentrum. Die parking doet ook dienst 
als buurtparking na de openingsuren. (= i.s.m. de schepen bevoegd voor 
Mobiliteit en Openbare werken)

Actie Het park Scheldeoord wordt heraangelegd en opgewaardeerd als 
ontmoetingsplek.

Actie Het Antwerpenplein krijgt een nieuw gezicht vanuit de beleving van de buurt 
en wordt meer plein en ontmoetingsplek voor de buurt. (= i.s.m. de schepen 
bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken)

Actie De omgeving van Ten Berge heeft nood aan een herinrichting. Door het 
beter delen van  een aantal functies en terreinen (Hogeschool,  terreinen 
van de scouts, …) ontstaan mogelijkheden, o.a. ook voor de uitbouw van de 
groenas 1. 

Actie Het Azaleapark is een groot stuk groen in de wijk, maar versnipperd en 
vraagt een meer kwalitatieve herinrichting, ook op maat van kinderen en 
jongeren. 

5.2.2.5. Muide-Meulestede
 
Binnen de wijk Muide-Meulestede  zijn er nog heel wat stedenbouwkundige 
mogelijkheden voor verdere stadsontwikkeling, hoofdzakelijk met woningbouw.  De 
noodzaak aan groen, open ruimte en speelmogelijkheden, alsook de noodzaak aan 
voorzieningen vormen belangrijke aandachtspunten in het verder uittekenen van 
een stadsvernieuwingsproject voor Muide-Meulestede.
 
Om te zorgen voor een evenwichtige groei, zet de stad de komende jaren in op de 
uitwerking van een globale gedragen visie voor het gebied. De recente visienota 
voor het openbaar domein in de Voorhaven , alsook het plan Ruimte voor Gent 
zullen een deel van de gewenste ontwikkelingsrichting aangeven. 

In samenspraak met de buurt zal voornamelijk  de ingediende conceptstudie bij het 
stadsvernieuwingsfonds helpen bij het opmaken van een geïntegreerde visie die 
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streeft naar het verhogen van de leefkwaliteit in de wijk op sociaal, economisch en 
ruimtelijk vlak. Deze visie dient vervolgens vertaald te worden in een ruimtelijke 
structuur en een vooruitstrevende mobiliteits- en (infra-)structurele aanpak waarbij 
zowel gemikt wordt op quick wins (korte termijn) als strategische keuzes (lange 
termijn), met aandacht voor een breed duurzaam toetsingskader als houvast bij de 
beoordeling van projecten.

Ondertussen starten alvast de nieuwe  woonontwikkelingen in de zone rond loods 2, 
volgens de mogelijkheden zoals vastgelegd in het RUP Voorhaven loods 20. Daarnaast 
komt er ook nieuwe woningbouw aan de Kop  van Meulestede. Sogent zoekt 
hiervoor een kwalitatieve partner. De plannen worden volop uitgetekend om 
de volledige openbare ruimte vanaf loods 20 tot aan de Meulestedekaai als één  
samenhangend netwerk van verharde en groene publieke  ruimtes vorm te geven 
en stapsgewijze heraan te leggen. We doen dit in samenspraak met de buurt.

We werken samen met Samenlevingsopbouw Gent vzw en de Provincie Oost-
Vlaanderen aan de oprichting van een CLT in Meulestede (zie ook beleidsbrief 
wonen). Een Community Land Trust (CLT) is een  organisatie die betaalbare 
woningen voor mensen met een laag inkomen realiseert door de eigendom van de 
grond te scheiden van de eigendom van de woning. Door gemeenschapsvorming 
te bevorderen vergroot de motivatie van de bewoners om de nodige inspanningen 
te leveren tot eigendomsverwerving en -behoud. Het huishouden wordt volle 
eigenaar van de woning via erfpacht of recht van opstal en verwerft gebruiksrecht 
op de grond. De grond blijft eigendom van de CLT.   
We bieden een perceel grond aan voor de realisatie van een 20-tal CLT-woningen. 

Actie We richten de bestaande en nieuwe publieke ruimtes rond de diverse lood-
sen opnieuw in  via een participatietraject in als een nieuwe publieke ruimte 
voor de buurt (= i.s.m. de schepen bevoegd voor Mobiliteit en Openbare 
werken)

Actie We maken werk van de conceptstudie voor Muide-Meulestede
Actie Verdere heraanleg, uitbreiding en verbetering van het publiek domein 

en meer groen in de Voorhaven; hiervoor is 5.4 mio € voorzien in de 
stadsbegroting

Actie We leggen het park in de Makelaarsstraat aan in samenspraak met de 
bewoners

Actie We optimaliseren de woonkwaliteit in Meulestede Noord voor de 
bestaande en nieuwe bewoners bij het ontwikkelen van de geselecteerde 
bouwvelden

Actie We werken samen met Samenlevingsopbouw Gent vzw en de Provincie 
Oost-Vlaanderen aan de oprichting van een CLT in Meulestede. 

5.2.2.6. Nieuw leven voor Nieuw Gent
 
Naast de aanpak van de voormalige sociale woonwijk rond de Rabottorens 
is ook Nieuw Gent toe aan een vernieuwingsoperatie. Het merendeel van de 
sociale (hoogbouw)woningen in Nieuw Gent is dringend aan renovatie toe. De 
woonkwaliteit laat te wensen over; er zijn problemen met de toegankelijkheid 
(ingangen en liften); de woningen voldoen niet meer aan de huidige comfort- en 
oppervlaktenormen; er zijn geen terrassen…

Daarnaast zijn er overlast- en samenlevingsproblemen, een gebrek aan 
voorzieningen en onderbenutting van de open ruimte.

Stad Gent wil inzetten op het vitaler en meer leefbaar maken van Nieuw Gent.  De 
uitdagingen liggen, naast een aantal infrastructurele ingrepen (grondige renovatie 
van de bestaande sociale woningen,  nieuwe sokkels voor de hoogbouw, een beter 
gebruik van de open ruimte…), ook in het creëren van kansen voor de bewoners 
en het aanbieden van bouwstenen die cruciaal zijn om een samenleving te kunnen 
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vormen, om zichzelf te kunnen ontplooien en vooruit te komen in het leven. 
Momenteel zijn er vooral sociale voorzieningen in de wijk, maar er is ook aandacht 
nodig voor lokale cultuur en economie, opleidings- en onderwijsmogelijkheden, 
tewerkstelling, vrijetijdsmogelijkheden, ruimte voor initiatief… 
 
Op basis van bovenstaande bevindingen beslisten de Stad, WoninGent en de VMSW 
eind 2014 samen te werken aan de revitalisatie van Nieuw Gent; er is alvast een 
studie uitgeschreven die voor bijkomende input zal zorgen over hoe het leven in 
Nieuw Gent zo concreet mogelijk verbeterd kan worden.

Deze studie zal uitmonden in een stappenplan om de leefbaarheid van de 
wijk en het welzijn van de bewoners te verbeteren door de renovatie en/of 
vervangingsbouw van 2 sociale hoogbouwtorens en door ingrepen in de publieke 
ruimte, mobiliteit, socio-economische functies en het voorzieningenniveau.

We lanceren al een aantal acties met een onmiddellijke impact (infra).

Actie We lanceren een stedenbouwkundige studie voor de hele wijk inclusief een 
voorstel van aanpak van de publieke ruimte. In dit deel behoort ook de stu-
die van de bestaande gebouwen, en de conclusie tot ver- en/of nieuwbouw.

Actie We ondersteunen en begeleiden WoninGent bij de realisatie van twee 
nieuwe woontorens als start van het renovatie- en herbouwproces van de 
hoogbouwwijk. 

Actie We creëren een multihuis als laagdrempelige ontmoetingsruimte dat 
tegelijk ruimte biedt voor een weggeefwinkel, repair café, een beperkt was-
salon,…en bewoners kansen biedt om te leren klussen, talenten en kennis 
uit te wisselen en een netwerk uit te bouwen.

Actie We zorgen samen  met de bewoners voor een aantrekkelijke publieke 
ruimte tussen de kerk en het Open Huis in Nieuw Gent (= i.s.m. de schepen 
bevoegd voor Openbare werken)

Actie We sluiten een subsidieovereenkomst met samenlevingsopbouw om de 
participatie van sociale huurders in de wijk te stimuleren.

Actie We sluiten een subsidieovereenkomst met samenlevingsopbouw rond co-
creatie met de sociale huurders.

Actie We sluiten een subsidieovereenkomst met samenlevingsopbouw voor de 
uitbouw van de werking rond de Volkstuintjes, samen met de bewoners.

Actie We realiseren een nieuw Wijkgezondheidscentrum. 
Actie Op korte termijn zorgen we voor een beter gebruik van het openbaar 

domein door een verbetering van de padenstructuur en door het opwaar-
deren van de speelruimte, evenwel zonder een globale heraanleg (= i.s.m. 
de schepen bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken)
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6  Kwaliteit in  
     architectuur
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6.1.  Goed samenspel tussen oud en nieuw

Het beeld van Gent vandaag wordt in belangrijke mate bepaald door zijn 
architecturale diversiteit. Typisch voor  Gent is dat quasi elke bouwperiode haar 
stempel heeft gedrukt in het straatbeeld. Gent als authentieke stad is mee het 
gevolg van de architecturale diversiteit. Waardevolle architectuur ontstaat hierbij 
als een reflectie op de bestaande stad, alsook als een eigentijds antwoord op de 
‘stad van de toekomst’. Dit geldt zowel voor private als publieke gebouwen.

Gent wil op het domein van architectuur een dubbele rol opnemen, enerzijds als 
behoeder van een rijk gebouwd patrimonium, anderzijds als stimulator van nieuwe,  
kwaliteitsvolle en duurzame architectuur.
 
Onze diensten Monumentenzorg & Architectuur en Stedenbouw & Ruimtelijke 
Planning zetten zich in binnen deze filosofie. Via actieve begeleiding vanaf het prille 
begin van een ontwerpproces, jurering en  advisering, maar ook aanvullend via 
lezingen en rondleidingen stimuleren  ze de kwalitatieve vernieuwing  van onze 
gebouwde ruimte. De stadseigen authentieke identiteit wordt hiermee bevestigd 
en aangemaakt. Kwaliteit komt echter niet vanzelf, daarom zijn doorgedreven 
en volgehouden inspanningen nodig, zowel vanuit de overheid als vanuit private 
partijen en bouwheren.
 

Tweesporenbeleid 

Gent heeft een divers en waardevol gebouwd patrimonium, getuige daarvan de 
vele wettelijk beschermde monumenten en het groot aantal Gentse gebouwen in 
de inventaris van  het Bouwkundig Erfgoed. Algemeen gesteld ijveren we voor het 
behoud van dit waardevol erfgoed, al dan niet wettelijk beschermd. We vertrekken 
hierbij van de houding dat bouwkundig erfgoed heel wat potentiële meerwaarde 
in zich draagt inzake architecturale beleving, diversiteit en authenticiteit. Het geeft 
een plek een ziel en uniciteit.  
Het is dus onze eerste betrachting het oude patrimonium zinvolle nieuwe 
invullingen te geven. Dit gebeurt vanuit een pragmatische houding ten opzichte 
van functionaliteit en nieuwe beleidsdoelstellingen inzake duurzaamheid en 
toegankelijkheid.

Kortom willen we in Gent zorgvuldig  omspringen met ons gebouwd erfgoed zonder 
dat dit tot immobilisme of leegstand mag leiden. De stad is en zal steeds een levend 
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organisme zijn waar afbraak en nieuwbouw van alle tijden is. Vandaag vertalen we 
dit in kwaliteitsvolle, nieuwe architectuur of welafgewogen, selectieve sloping. 

Zowel op het niveau van de individuele gebouwen als op het niveau van het 
straatbeeld, streven we naar een harmonieus samengaan tussen oud en nieuw. 
We werken hiervoor met een tweesporenbeleid: behoud van wat waardevol is en 
maximaal kansen voor nieuwe hedendaagse invullingen met meerwaarde.
 
Mooie voorbeelden in Gent zijn de nieuwe bibliotheek en de stadshal die de Stad 
recent bouwde aan het Emile Braunplein: inventief, eigentijds en toch verbonden 
met de historische omgeving. 

Het goede samenspel tussen oud en nieuw vormt een opgave en uitdaging van 
architecturaal ontwerpend onderzoek.

 
6.2. Impulsen voor creatieve architectuur

Vandaag is er in Gent een opmerkelijk sterke architectuurscène aanwezig. We willen 
die volle ontplooiingskansen geven en verder aanmoedigen. Als overheid geven we 
daarom het goede voorbeeld door onze publieke gebouwen via wijdstrijdformules 
of een andere kwalitatieve aanbestedingsprocedure te realiseren.  Ook ons eigen 
ontwikkelingsbedrijf sogent zet maximaal in op vernieuwende architectuur, zowel 
via kwalitatieve aanbestedingsprocedures bij het zoeken van private partners 
voor gebiedsontwikkeling (zoals bv. in de Oude Dokken of langs de  Fabiolalaan), 
bij de bouw van eigen woonprojecten (zoals Kaai 24, Bargiekaai, hoekwoningen in 
Ledeberg e.d.m.) en via de architectenpool bij de stedelijke woonkavels.

Ook in de kleinste eenheid van de stad, de individuele woning, staat de architect een 
bijzondere uitdaging te wachten om doordacht vernieuwende typeplattegronden te 
ontwerpen met maximale functionaliteit. 
Een belangrijke uitdaging voor architecten is om mensen te overtuigen dat compacter 
wonen niet gelijk staat met minder kwalitatief wonen. 
Er ligt nog heel wat huiswerk klaar om te komen tot optimale modellen van functioneel 
ontworpen woningen en slimme compacte woonvormen. Het zoeken naar een 
betere bruto netto verhouding  en naar  mogelijkheden inzake gedeeld gebruik (bv. 
gemeenschappelijk tuinhuis, wasplaats, bergruimte, ontspanningsruimte…) zijn daarbij 
belangrijke ontwerpvraagstukken.
 
In navolging van het onderzoek “Wonen op kleine oppervlakte”, maken we werk 
van een inventaris van  intelligente modellen voor bv. appartementen van 75 m². 
We investeren hiernaast ook in vernieuwende stedelijke woontypologieën voor 
gezinnen met kinderen (schakelwoningen, grondgebonden woningen9,…). 
 
Bij private ontwikkelingen zoeken we naar manieren om de kansen voor 
waardevolle architectuur te maximaliseren.
Hiervoor werken we een kader uit voor een (beperkte) ontwerpwedstrijd bij 
projecten van bijzonder belang. Criteria om dit bijzonder belang te bepalen zijn 
gevoeligheid van de locatie (bv. historisch centrum), beeldbepalend karakter van het 
gebouw op die plek en/of van bijzondere omvang of hoogte.
 
Als Stad willen we aansturen op een kwalitatief voortraject en op niveau van een 
schetsontwerp willen we diverse ontwerpers aan het werk zetten. We begeleiden 
private partijen actief bij de uitwerking van een opdrachtomschrijving, bij het 
vastleggen van de scope van het gewenste schetsontwerp op architecturale (en 
stedenbouwkundige) hoofdlijnen en bij de selectie van minimaal drie kwalitatieve 
architecten(associaties). Dit gebeurt op vrijwillige basis. Ook bij de uiteindelijke 
keuze van architect/consortium bieden we onze medewerking aan in de vorm van 

9 Voor nieuwe woonvormen: zie ook de beleidsnota wonen.



69

deelname aan jurering en advies. Dit advies hoeft op zich niet dwingend te zijn, 
maar haalt zijn kracht uit de kwaliteit van het advies zelf.
 
Voor uiterst gevoelige en beeldbepalende locaties leggen we een dergelijk 
voortraject op. Soms kan dit ook gebruikt worden als voortraject voor de opmaak 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit zal bijvoorbeeld gehanteerd worden voor de 
opmaak van een nieuw RUP voor de site rond de voormalige Belgacomtoren.

Actie Uitwerken van een campagne rond intelligente stedelijke woonvormen, 
zowel vernieuwende als compacte

Actie Organiseren van wandelingen en bezoeken aan voorbeeldprojecten inzake 
vernieuwende woonvormen

Actie Organiseren van een  tweejaarlijkse Gentse prijs van de Architectuur  gekop-
peld aan de Dag van de Architectuur 

Actie Organiseren van tentoonstellingen (STAM of tentoonstellingsruimte van 
sogent in de Bank van de Arbeid) om  vernieuwende architectuurprojecten 
in de schijnwerpers te zetten, in samenwerking met vakorganisaties zoals 
VAi, Archipel en Gentcement

Actie Betrekken van de ruime architectuurgemeenschap (vakorganisaties, docen-
ten) bij de verdere uitwerking van administratieve stedenbouwkundige 
reglementen, in het bijzonder  het bouwreglement 

Actie Via nieuwe Kavelprojectreeksen (met telkens een wisselende pool van archi-
tectenbureaus) realiseren we vernieuwende woonarchitectuur 

Actie Uitwerken van het kader voor een wedstrijdprocedure voor beeldbepalende 
projecten en/of op gevoelige locaties of van bepaalde grootteorde

Actie Begeleiding bij opdrachtomschrijving op maat voor private ontwikkelingen, 
op niveau van architecturaal en stedenbouwkundig concept (bv. Portussite) 

6.3. Kader voor hoger bouwen 

In de zoektocht naar passende manieren om te verdichten ligt de belangrijkste 
uitdaging in het beperkt ophogen van bestaande gabarieten. Zoals eerder 
aangekaart zijn er mogelijkheden om op bestaande gebouwen één (of meerdere) 
bouwlagen toe te voegen, zeker langs voldoende brede steenwegen en langsheen 
de corridors van openbaar vervoer. 

Deze intelligente vorm van verdichting vraagt echter heel wat verder 
onderzoekswerk: niet alleen inzake het opmaken van een ruimtelijk kader hiervoor, 
maar ook meer inzicht naar methodes en noodzakelijke (wetgevende, financiële)  
incentives om private eigenaars hiertoe te bewegen. Dit vormt een belangrijke 
uitdaging waarbij we kunnen vertrekken van de expertise die hierover in Labo XX in 
Antwerpen reeds werd opgedaan.

Naast het ophogen van gebouwen, waar ongetwijfeld de grootste potentiële 
ruimtewinst zit, is er ook selectief plaats voor nieuwe hoogbouw in Gent. De 
krijtlijnen ervan werden reeds vastgelegd ten tijde van het RSG. Deze  zullen 
worden herwerkt in  het nieuwe plan Ruimte voor Gent. Op wel gekozen plaatsen 
moet hoogbouw mogelijk zijn. Hoogbouw markeert  belangrijke punten in het 
stadslandschap, en levert ruimtewinst en densiteitsverhoging op. 
Door de ontwikkeling van gedeelde voorzieningen als een crèche, collectieve 
wasplaats, ontspanningsruimte,... biedt hoogbouw daarenboven mogelijkheden 
voor de verhoging van wooncomfort.

We gaan er echter uiterst zorgvuldig mee om, en enkel op die plaatsen in de stad 
waar de schaal van de omgeving het toelaat. Bovendien wordt hoogbouw enkel 
daar toegelaten waar het past binnen een overkoepelende visie over de Gentse 
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skyline . Het plan Ruimte Voor Gent werkt dit kader verder uit, vertrekkend van de 
bestaande visie in het RSG. 

Vanuit onze bekommernis voor ontwikkelingen op menselijke schaal, is het hierbij 
van cruciaal belang dat de sokkel van het gebouw intelligent wordt uitgewerkt en 
met een levendige functie wordt ingevuld. Het ontwerp en de inrichting van de 
sokkel, alsook de omliggende publieke ruimte zijn van cruciaal belang voor een goede 
beleving en inpassing in de omgeving.
 
Hoogbouw moet niet alleen een architecturale verrijking betekenen van de Gentse 
skyline, we hebben ook de ambitie om deze als stedelijk balkon beschikbaar 
te stellen voor de Gentenaars. We zoeken naar intelligente modellen voor het 
toegankelijk maken van de hoogste verdieping als uitkijkplatform op de stad, al dan 
niet beperkt in de tijd en minimaal te delen door bewoners van de toren.
 
Ook dient de nodige aandacht te worden besteed in het realiseren van 
‘gezinsvriendelijke’ hoogbouw. O.a. toevoegen van speel- en ontmoetingsplekken 
verspreid doorheen het gebouw kunnen hierbij helpen. In de plannen voor de zone 
A5 langsheen Fabiolalaan werd hier bijvoorbeeld bijzondere aandacht aan besteed.

Actie Uitwerken van een kader voor het toevoegen van een beperkt aantal bouw-
lagen op bestaande gebouwen op passende locaties in het stadsweefsel

Actie Uitwerken van een kader dat  lijnen uitzet rond de mate waarin de bovenste 
verdieping  van hoogbouw als balkon op de stad publiek toegankelijk wordt 
gemaakt 

Actie Apart onderdeel opnemen in de algemene bouwverordening over hoogbouw 
: verplicht te doorlopen traject beschrijven, advies kwaliteitskamer, ver-
plichte opbouw van projectdossier (maquette, 3D simulatie, wind – en licht 
simulatie, simulatie impact stadslandschap en buurt)
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7  Kwaliteit in  
     de publieke ruimte
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7.1. Stedenbouwkundig ontwerp als basis van 
(her)aanleg van alle openbaar domein 
 

Een kwaliteitsvolle (her)aanleg van een straat, een plein of een volledige buurt 
begint met een goede opdrachtomschrijving en een degelijk stedenbouwkundig 
ontwerp. In samenspraak met de schepen bevoegd voor Mobiliteit en Openbare 
Werken, werken we hierbij voort op de IKZ-procedure zoals die in de vorige 
legislatuur uitgewerkt is,  waarbij een goed omschreven programma van eisen 
vertaald in een kwaliteitsvol stedenbouwkundig ontwerp aan de basis ligt van alle 
straten en pleinen die in (her)aanleg komen. 
 
Naast het lopende ontwerpprogramma van heraanleg van straten en pleinen 
zal vooral aandacht gaan naar het duurzaam ontwerpen van de te vernieuwen 
tramassen en het openbaar domein in de stadsvernieuwingsprojecten. 
Uitgangspunten hierbij zijn de noodzaak aan voldoende ambitie in ieder 
stedenbouwkundig ontwerp en de versterking van de eigenheid en het karakter van 
de omgeving.

Bij het ontwerpen houden we rekening met een aantal belangrijke bekommernissen 
als uitgangspunt:
 

• Maximaal vergroenen van de nieuwe pleinen, met opgaand groen, 
ligweides, …

• Maximaal inspelen op water: vrijwaren van de talrijke Gentse oevers 
(zowel rivieren en kanalen/dokken) van doorgaand verkeer; inrichten als 
verblijfsgebied (bv. nieuw ontwerp Baudelopark) met naast groene oevers, 
ook verlaagde wandelterrassen; nieuwe fiets- en voetgangersverbindingen 
over water 

• Bij heraanleg van straten en pleinen bepaalt het verblijfskarakter prioritair 
de inrichting: de straat is méér dan een transportas. Dit betekent onder 
andere minder ruimte voor zowel rijdende als geparkeerde voertuigen  in 
het straatbeeld

 
De voorbije legislaturen is er heel wat geïnvesteerd in de heraanleg en 
opwaardering van de straten en pleinen in onze binnenstad. We verwijzen o.a. 
naar de Korenmarkt  en het Emile Braunplein. Ook het project Nederschelde kreeg 
verder vorm, via de vernieuwing van de Oude Beestenmarkt. De Nederschelde 
zal deze legislatuur verder worden doorgetrokken tot aan het Bisdomplein. 
Als sluitstuk op deze belangrijke as zullen ook het Bisdomplein en tot slot het 
Laurentplein heraangelegd worden.
 
Intussen bekijken we in overleg met de schepen bevoegd voor Mobiliteit en 
Openbare Werken nieuwe opportuniteiten  die (hoofdzakelijk) gekoppeld zijn aan 
de uitbreiding van het voetgangersgebied en het nieuwe circulatieplan voor de 
binnenstad.

Alleszins komen volgende plaatsen in beeld:

1. de opwaardering van het Koophandelsplein als (groene) verblijfsruimte, 
2. de Sint-Pietersnieuwsstraat als verkeersluwe studentenas (in vervolg op  de 

Rozier)
3. Drie nieuwe pleinen rond de nieuwe bibliotheek op de Krook 
4. Zuidplein 
5. Groene ruimte rond het Gravensteen; we maken er werk van om deze reeds 

decennialang aanslepende werfsituatie om te vormen tot een plek van 
verpozing en ontmoeting. 

6. Koningin Maria Hendrikaplein en Koningin Mathildeplein
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Beeld brug Zuid – verbinding naar nieuwe bibliotheek

Wat de Sint-Pietersnieuwsstraat  betreft koppelen we de herinrichting ook aan 
de visievorming op de Scheldekaai achter de UGent langs de Muinkschelde, als 
onderdeel van de groenas tussen de Waalse Krook en de Kantienberg en verder 
naar de stropkaai. Deze visie- en strategievorming zit mee in de oefening voor 
de conceptsubsidie “Universiteit in de stad”. Dit zal een ontwerpend onderzoek  
worden gericht op de (groene) publieke ruimtes van  UGent en de stad, een 
parallelle structuur van publieke en private (groene) ruimtes met dwarse fiets- en 
voetgangersverbindingen tussen de Sint Pietersnieuwstraat  en de Muinkkaai, 
gericht op studenten en bezoekers. 

Het ontwerp en de heraanleg van het Zuidplein loopt parallel met de clustering  
van de stadsdiensten aan het Zuid in het voormalig Electrabelgebouw, de huidige 
stadsbibliotheek en het AC Zuid. Voor de Zuidsite plannen we een ontwerpend 
onderzoek voor ca 1400 bijkomende fietsstallingen, verbindingen tussen de 
huidige stadsbibliotheek en het AC Zuid, de herinrichting van het Zuidplein en een 
verbetering van de relatie tussen de Zuidsite en  het Koning Albertpark. Met een 
sterk masterplan willen we deze locatie uitbouwen als een aantrekkelijke plek voor 
bezoekers van het stadskantoor en onze werknemers. 

Knippen uit het circulatieplan als ontwerpopgave

Als gevolg van het circulatieplan zullen er op verschillende plaatsen “knippen” 
komen, waar interessante publieke ruimtes kunnen ontstaan. Daarvoor maken we 
deze legislatuur zeker voorstellen op voor: 
 

• Joremaaie (Sint-Jorisbrug ) – voor tramlijn 3 
• Phoenixbrug en omgeving 
• Ottogracht en Sint Jacobs
• Verloren Kost  en omgeving 
• Koophandelsplein en omgeving 

De uitvoering zelf zal fasegewijs verlopen: eerst via voorlopige maatregelen, dan 
definitieve heraanleg. 

Deelgemeenten

Ook in de deelgemeenten nemen we, met de schepen bevoegd voor Mobiliteit en 
Openbare werken,  concrete initiatieven voor nieuwe ontwerpen in de publieke 
ruimte:

• Heraanleg Drongenplein
• Heraanleg Oostakker dorp
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Nieuwe publieke ruimte via  private projecten 

Een goed evenwicht tussen nieuwe bebouwing en kwalitatieve publieke ruimte 
is een prioritaire bekommernis. Ook private projecten kunnen bijdragen aan 
bijkomende en vernieuwing van bestaande publieke ruimte. Voorbeelden hiervan 
zijn: 

• AZ Sint-Lucas-site (uitbreiding Vogelenzangpark met tuin Villa Voortman, 
een nieuw park dat een verbinding maakt met de Wereld van Kina) 

• het project Academiestraat 
• Keizerpoort met heraangelegde Fransevaart als plek voor verpozing aan het 

water 

Voorplecht  Maria Goretti met link naar nieuwe woonwijk  tussen Berouw & Villa Voortman 
(Blaisantvest)

 

7.2. Publieke ruimte op maat van het kind
 

Cruciaal bij het uittekenen van publieke ruimte op maat van het kind is het 
realiseren van conflictvrije netwerken dwars doorheen de stad. Elke zwakke schakel 
in dit netwerk bepaalt of kinderen op een veilige en aangename manier doorheen 
de stad kunnen bewegen. Dit geldt bij uitbreiding ook voor de ouderen. 

Bij het vastleggen van de prioriteiten en ingrepen in de publieke ruimte is 
het opheffen van  verkeersbarrières daarbij van primordiaal belang  (bv. via 
ongelijkgrondse fiets- en voetgangersverbindingen, zoals aan de Stropkaai of 
Keizerpark).
 
We zorgen ervoor dat kinderen zich op een veilige manier kunnen verplaatsen 
naar school, naar speelruimtes en andere recreatievoorzieningen. Er wordt in 
elke wijk en buurt werk gemaakt van een gebiedsdekkend en aaneengesloten 
speelruimteweefsel. Het bestaande aanbod is nog vaak ontoereikend of te 
versnipperd over kleine eilandjes. Naast speeltoestellen bekijken we hoe utilitaire 
infrastructuur kindvriendelijker kan worden gemaakt en hebben we binnen KIPR 
(Kunst in de Publieke Ruimte) maximaal aandacht voor bespeelbare kunst.

De opgedane ervaringen met de leefstraten helpen ons om bij nieuwe 
straatinrichtingen meer in te spelen op desiderata van kinderen en  jongeren. Dit 
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betekent bijvoorbeeld ook dat bij uitbreiding van het voetgangersgebied meteen 
wordt gekeken hoe al  met kleine ingrepen de straten kunnen worden ingericht als 
aangenaam verblijfs- en speelgebied.

Actie Bij het integreren van kunst in publieke ruimte streven we maximaal 
bespeelbare kunst na; ook water als speelelement wordt telkens mee over-
wogen vanaf de start van een ontwerpproces 

Actie Tijdens het ontwerpproces voor nieuwe parken en pleinen worden kinderen 
actief mee betrokken (cfr. Koningin Paolaplein)

Actie We maximaliseren de kansen voor tijdelijke invullingen en maken hiervoor 
budgetten vrij 

 
7.3. Naar een samenhangend en coherent  
netwerk van publieke ruimte
 

Om meer samenhang te brengen in de inrichting van de publieke ruimte, heeft 
de Stad Gent het Integraal Plan Openbaar Domein (kortweg IPOD) ontwikkeld. 
Het vormt een algemene visie van de Stad op het gebruik van materialen in de 
publieke ruimte. Daarbij gaat het niet alleen om de indeling en de omvang van de 
straten, maar ook om het soort verharding, de keuze van straatmeubilair en de 
beplanting. De inrichting wordt altijd afgestemd op het specifieke karakter van een 
bepaald stadsdeel: de historische stad en de nieuwe gebieden, de handelszones, de 
woonbuurten en de winkelpromenades.

Ondertussen is er ook een IPOD2 afgewerkt. Waar het eerste plan de klemtoon 
legde op inrichtingsaspecten, het gebruik van materialen, gaat het tweede dieper 
in op dimensies en afmetingen. Hoe breed moet een voetpad zijn? Hoeveel plaats 
hebben fietsers nodig? Of hoe kunnen we parkeerplaatsen het best inrichten?

De richtlijnen voor de publieke ruimte in Gent zijn een handleiding voor elke 
ontwerper en ontwerp voor publieke ruimte in de Stad Gent. 

Deze legislatuur doen we bijkomend onderzoeks- en studiewerk over straatobjecten 
op het openbaar domein. Straatobjecten( = straatmeubilair), zijn alle objecten die in 
de openbare ruimte staan. 

Met IPOD3 zoeken we om de objecten in het openbaar domein harmonisch met 
elkaar te laten samengaan. De vorm van het object, kleur, plaatsingseisen zullen 
onder de loep worden gehouden. Vandaag komen er nog veel objecten voor die geen 
meerwaarde bieden voor het imago van de stad. Een duidelijke visie zal ervoor zorgen 
dat er bij het plaatsen van de objecten rekening wordt gehouden met de context. 

voorbeeld van hedendaags identiteitsversterkend meubilair.
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In IPOD4 zullen we op zoek gaan naar objecten die een kortere levensduur hebben, 
bijvoorbeeld  in  functie van de leefstraten. Ook klimaatgerelateerde objecten zoals 
waterpleinen, groenbakken, groene balustrades van bruggen,… Hoe kunnen we de 
“eetbare straat” introduceren?

Actie Opmaak IPOD3 met focus op een kader voor een duurzaam en meer samen-
hangend geheel van straatobjecten (= i.s.m. de schepen bevoegd voor 
Mobiliteit en Openbare werken)

Actie Voorbereiding IPOD 4 met focus op tijdelijke, klimaatgerelateerde,... 
objecten (ook vanuit privaat initiatief) (= i.s.m. de schepen bevoegd voor 
Mobiliteit en Openbare werken)

7.4. Een fijnmazig netwerk van informele 
fiets- en voetgangersverbindingen

Bij stadsvernieuwingsoperaties is het belangrijk om informele, verkeersveilige 
assen  als fijnmazige netwerken toe te voegen voor langzaam verkeer.  Ook voor 
kinderen zijn die vaak bijzonder attractief. Goede voorbeelden zijn de assen die 
aangelegd worden in het kader van Ledeberg Leeft! (parcours vanaf Welzijnsknoop 
over Centrumplein naar Ledebergplein, maar ook van park de Vijvers doorheen de 
Standaertsite naar Ledebergplein) en de nog aan te leggen ‘krukas’ doorheen de 
nieuwe toekomstige woonwijk langs Schipperskaai Oost.

Waar mogelijk kan dit – in samenwerking met de schepen bevoegd voor 
Mobiliteit en Openbare werken –aangevuld worden met nieuwe verbindingen  als 
ontbrekende schakels in netwerken, zoals:

• Ledeberg, Keizerpoort, in het verlengde van de doorbraak naar de 
Bockstaelestraat ter hoogte van Franse Vaart  over de Schelde naar Cotton Island

• link tussen Zuiderpoort naar Stropkaai ter hoogte van site D’Hooghe 
• twee nieuwe bruggen ter ontsluiting van site De Krook naar Brabantdam en Zuid 
• voetgangersbrug over de Leie in het verlengde van de Tiebaertsteeg  gekoppeld 

aan het woningbouwproject aan de Nederkouter 28 (voormalige kantoren W&Z) 

In de binnenstad zijn er nog mogelijkheden gekoppeld aan reconversieprojecten 
zoals een eventuele verbinding tussen Kouter en Ketelvest over de Ketelvaart 
of een verdere doortrekking van het bestaande parcours doorheen D’Haene 
Steenhuyse, Arnold Van der Haegen en zo over de Leie naar de Ajuinlei.

Ook de verdere uitbouw van trage wegen (inclusief kerkwegels, kruiwagenpaden, 
…) past in dit verhaal. We verwijzen hiervoor naar het actieplan in opmaak in 
samenwerking met vzw Trage Wegen (= i.s.m. de schepen bevoegd voor Mobiliteit 
en Openbare werken). 
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 8  Ruimte om te wonen
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We verwijzen naar de afzonderlijke beleidsnota wonen. Gent moet een 
goede plaats blijven om te wonen, en uiteraard heeft dit ook een belangrijke 
ruimtelijke dimensie.

8.1. Verruimen en vernieuwen van het  
woonaanbod 

Om de demografische uitdaging het hoofd te bieden, stimuleren we de 
bouwmogelijkheden zowel in bestaande als nieuwe woongebieden.
 
De grote stadsontwikkelingsprojecten zoals Oude Dokken, Fabiolalaan of Tondelier+ 
zullen op korte termijn een groot aanbod van zowel extra sociale, bescheiden 
als marktconforme woningen voor Gent betekenen. De blijvende voortgang en 
ondersteuning van deze projecten is in dat opzicht van primordiaal belang. 

In belangrijke mate wordt het nieuwe woonaanbod gerealiseerd via particulier 
initiatief, zowel via ontwikkelaars als via individuele eigenaars. Om hier te zorgen 
voor een (ver nieuw(end) kwalitatief woonaanbod, zetten we maximaal in op de 
begeleiding van bouwheren vanaf de start. 
 
Ter verduidelijking volgt hieronder een summiere opsomming van acties vanuit 
Groep Gent  die moeten helpen bij het verruimen en vernieuwen van het 
woningaanbod.

Verruimen van het 
woonaanbod

We bestemmen percelen voor wonen in een thematisch RUP 
Stedelijk Wonen, waarbij meer dan 130 percelen die voordien 
niet bebouwd konden worden om diverse redenen (te klein, niet 
samengevoegd, ander bestemming, …) nu ontwikkeld kunnen 
worden. Hierdoor komt extra ruimte vrij voor naar schatting 800 
nieuwe woningen. 

Effectieve  aanbodverruiming via eigen projecten (sogent en 
in samenwerking met de Stad): via sogent verruimen we het 
aanbod van nieuwbouwwoningen in verschillende grote stad-
sontwikkelingsprojecten, waaronder de Oude Dokken (1300, 
waaronder 260 sociaal), Fabiolalaan (575, waarvan 155 sociaal), 
Hogeweg (329, waarvan 220 sociaal), Lijnmolenstraat (41, waar-
van 10 sociaal). In samenwerking met Tondelier Development nv 
realiseert de Stad de komende jaren in het project Tondelier+ 529 
nieuwe woningen, waarvan 106 sociaal. 

Samenstellen, voorbereiden van bouwsites voor grote 
bouwheren (private ontwikkelaars en  SHM’s (sociale huisves-
tingsmaatschappijen)) via uitgifte zakelijk recht (sogent) 
        
Zelfbouw door particuliere gezinnen en bouwgroepen van gezin-
nen (sogent) 
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Vernieuwen van het 
woonaanbod

• We zetten in op vervangingsbouw bij de uitvoering van 
stadsvernieuwingsprojecten (Ledeberg leeft, Dampoort 
- St. Amandsberg, Muide-Meulestede).

• De Stad Gent geeft premies voor duurzame renovatie. 
We voorzien deze legislatuur een budget van 4.500.000 
€ voor premies aan particuliere gezinnen voor de 
kwaliteitsverbetering van hun woning.

• We geven prioriteit aan het vernieuwen en verbeteren 
van de woonomstandigheden in de 19e-eeuwse gordel 
door stadsvernieuwingsprojecten, waarbij bestaande 
woningen een kwaliteitsinjectie krijgen. In de Rabotwijk 
worden bv. 1.600.000 € (Vlaamse) subsidies ingezet om 
huishoudens de kans te geven deel te nemen aan een 
co-creatief renovatieproject. De Stad Gent begeleidt de 
SHM’s bij de renovatie van het bestaand patrimonium.

8.2. Betaalbaar wonen, een brede aanpak

Het Gentse woonbeleid streeft naar een passend en voldoende, kwalitatief en 
betaalbaar woonaanbod met minstens basiscomfort voor alle huishoudens en 
inwoners van de stad. We zetten hierbij in op  een aanbod voor iedereen, met 
aandacht voor duurzaamheid en energiezuinigheid.

De Stad speelt met haar sociaal woonbeleid een belangrijke rol om Gent voor alle 
segmenten van de bevolking betaalbaar te houden. Het sociaal woonbeleid heeft 
oog voor zowel het huur- als het koopsegment van de woningmarkt.

Huursegment van de woningmarkt • Sociale huurmarkt: uitbreiding en 
verbetering van het aanbod door de 
SHM’s. Via de woonbeleidsconvenant 
met Vlaanderen voor 2014-2016 
zijn er garanties van Vlaanderen 
dat de realisatie van 1307 sociale 
huurwoningen kan gefinancierd worden.

 
• Private huurmarkt: ondersteuning 

van de kleinere verhuurders door de 
verdere uitbouw van HuurinGent

• Sociale koopwoningen van de SHM’s en 
de Vlaamse  Maatschappij voor Sociaal 
Wonen en private partners (realisatie 
in natura, sociale last) die op eigen 
gronden of op gronden van sogent 
kunnen bouwen: we blijven streven naar 
het Bindend Sociaal Objectief van 954 
sociale koopwoningen tussen 2008 en 
202010

10 Of dat mogelijk zal zijn, zal afhankelijk zijn van het nieuw Vlaams kader voor sociale koopmaatschappijen.

 Koopsegment van de woningmarkt
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• We kiezen in projecten van de Stad Gent 
en sogent voor 20% budgetwoningen 
die we aan kostprijs verkopen onder 
specifieke voorwaarden.

• In uitvoering van het Decreet Grond-
en Pandenbeleid vragen we 20% 
bescheiden woningen in grote projecten 
waarvan zowel de Stad als een private 
partner initiatiefnemer is.

8.3.  Nieuwe woonvormen stimuleren
                                                                                         

Zowel qua onderzoek als inzake effectieve realisatie zetten we in op het zoeken 
naar nieuwe stedelijke woonvormen. Het stijgend aantal inwoners, kleine 
huishoudens, veranderende gezins-en samenlevingsvormen, het gevaar van een 
stadsvlucht van (middenklasse)gezinnen met jonge kinderen, de economische 
realiteit, … dwingen ons als lokale overheid om na te denken over andere 
(ruimtezuinige) woonvormen en om vernieuwende oplossingen aan te bieden.

In de beleidsnota wonen wordt in die context ingegaan op de mogelijkheden van 
duurzaam ruimtegebruik bij onder andere cohousing, samenhuizen, hospitawonen, 
solidair wonen, CLT’s …. 

Ook in ‘klassieke’ woonprojecten willen we nadenken over meer ‘collectiviteit’ 
Zonder afbreuk te willen doen aan individuele rechten, voorzien we of vragen 
we in grote bouwprojecten gemeenschappelijke ruimtes voor bijvoorbeeld een 
ontmoetingsplaats, een wasplaats, een multimedialokaal, een herstelplaats, 
een studeerlokaal, … Ook autodelen en thuiswerken worden steeds vaker een 
basisgegeven in onze woonstad. In bestekken zoals Mathildeplein en Fabiolalaan is 
dit al opgenomen (cfr. ook beleidsnota wonen). 

De stedelijke diensten Wonen en Stedenbouw en Ruimtelijke Planning doen 
onderzoek naar geslaagde voorbeelden in binnen- en buitenland van vernieuwende 
types woningen.

Via sogent zetten we dit studiewerk om in effectieve realisaties, door: 

▪ contracterende partijen binnen grote projectgebieden zoals Oude Dokken te 
   laten ‘experimenteren’ met nieuwe grondgebonden woonvormen (zoals bv. BEBO’s 
   (twee woningen op elkaar gestapeld: beneden-boven))

▪ zelf nieuwe en dense woonvormen te realiseren via:

• individuele stedelijke woonkavels (de zogenaamde Kavelprojectreeksen). 
Met financiële steun van de Stad Gent koopt sogent verkrotte woningen 
en onbenutte terreinen in de stad op. Sogent verkavelt deze gronden en 
verkoopt jaarlijks een tiental percelen bouwrijpe kavels aan jonge gezinnen. 
Wie één van die bouwgronden koopt, werkt samen met één van zes door 
een vakkundige jury geselecteerde architecten, die garant moeten staan 
voor hedendaagse, innovatieve en architecturaal waardevolle woningen. In 
Ledeberg zijn tal van geslaagde voorbeelden te vinden.

• nieuwe collectieve woonvormen: de voordelen van het samenwonen 
worden hier integraal meegenomen in het ontwerp, de bouw en beheer,  
in functie van meer sociale cohesie en kostendeling en besparing 
onder bewoners (bijvoorbeeld het cohousingsproject in de voormalige 
champignonkwekerij in de Jean Béthunestraat).
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Reconversie omgeving Ottenstadion: realisatie kindvriendelijke ecowijk als voorbeeldproject van een 
21e-eeuwse woonwijk
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9  Groen, natuur en 
     open ruimte
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Hier verwijzen we naar de afzonderlijke beleidsnota openbaar groen, waarin binnen 
zes  doelstellingen in totaal 40 acties omschreven worden die zullen zorgen voor de 
realisatie van de groenstructuur die we op lange termijn wensen.

Bijkomend groen op alle schaalniveaus

Zoals reeds gezegd wil Gent zijn rol als stedelijke ontwikkelingspool verder 
opnemen voor zover dit hand in hand gaat met de gelijktijdige ontwikkeling van 
bijkomende ruimte voor ontmoeting en ontspanning.  

Een generieke ambitie die al geruime tijd een rode (en groene!) draad doorheen de 
stadsontwikkeling vormt, is de doelstelling van 10 m² wijkgroen voor elke inwoner 
op maximaal 400 meter loopafstand van de individuele woning.

We realiseren bijkomend groen op een aantal niveaus, en dit resulteert in volgende 
acties:

Groenpolen Planinitiatieven :
• Opmaak GRUP Vinderhoutse Bossen met onderzoek 

naar bijkomende uitbreiding van plangebied met de 
Meirebeekvallei.

• Parkbos : uitbreiding groenpool met voormalige gronden 
Wetenschapspark Rijvissche (van sogent naar Natuurpunt)

• Oud Vliegveld : verdere uitwerking inrichtingsplan en 
portaalzones 

• Gentbrugse Meersen : verdere realisatie van het zuidelijk 
deel en  aankoop van gronden in het noordelijk deel in 
samenwerking met Natuurpunt. Ontwikkeling van de sport-
cluster in het noordelijk deel.

Groenassen Groenassen zijn een belangrijke schakel in de recreatieve 
groenstructuur . Ze verbinden de stad op een comfortabele 
en attractieve wijze met de randstedelijke groenpolen en het 
buitengebied.

Concrete planinitiatieven worden genomen om een aantal 
groenassen te versterken: 

Groenas 1 : versterken van de groenas langsheen Groene 
Banaan, wijk Bernadette, Zeemanstuin met groot nieuw cen-
traal Park en zo verder langsheen bufferzone Volvo Trucks ten 
zuiden van Eksaarderijweg richting oud Vliegveld (ter uitvoering 
van goedgekeurd GRUP voor Volvo)

Groenas 4 : opmaak RUP (o.a. versterking groen karakter langs 
Warmoezeniersweg & Toemaattragel)

Project om het gebied rond de waterloop “De Lieve” te her-
waarderen. De laatste delen, onder meer waar de Lieve 
langs de buffer R4 loopt, willen we in de huidige legislatuur 
aanpakken.

Wijkparken en 
buurtgroen

• In de gewenste groenstructuur zijn een aantal zoekzones 
ingetekend waar een tekort is aan wijkparken. We kop-
pelen het haalbaarheidsonderzoek van deze locaties aan 
lopende projecten en processen.

• Zoektocht naar nieuwe potenties voor woongroen in 
buurten met groentekort door nieuw te ontwikkelen woon-
groen op te lijsten en op haalbaarheid te onderzoeken, te 
prioriteren en realiseren. 
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• Realisatie van nieuwe wijkparken gekoppeld aan stadsont-
wikkelingsprojecten (zoals Oude Dokken, Ottenstadion, 
UCO-site,…).

• Reeks geplande grondige vernieuwingen in wijkparken en 
woongroen (cfr. beleidsnota openbaar groen).

• We onderzoeken de mogelijkheid om een fonds uit te 
werken waar bij grote projectontwikkelingen een bijdrage 
gestort wordt indien de aanleg van openbaar groen niet 
zinvol is en/of niet kadert binnen de gewenste groenstruc-
tuur op de projectlocatie zelf. Het fonds dat op die manier 
gespijsd wordt, zal gebruikt worden voor de aankoop en 
inrichting van een kwaliteitsvolle openbare groenstructuur 
op plaatsen waar er nood aan is. Zo vermijden we dat er op 
versnipperde stukken groen zonder veel gebruikswaarde 
worden gerealiseerd.

Groene ring Versterken van groene Ring gekoppeld aan R4, onder meer 
ter hoogte van Blaarmeersen en ten zuiden van de spoorlijn 
(Sneppebrugpad – Sleewagenstraat), al dan niet gekoppeld 
aan realisatie masterplan Ghent Yacht Valley voor jachthaven 
Snepkaai.

Groenblauwe netwerken • Uitwerken van een groen Raamwerk Kouter- en Leieland 
• Ondersteuning van het project “Levendige Leie” van 

Natuurpunt
Landinrichtingsprojecten  
in de haven

• We zoeken met andere partners ( Vlaams Agentschap  voor 
Natuur en Bos, Havenbedrijf, Vlaamse overheid, buurge-
meenten en Projectbureau Gentse Kanaalzone) hoe we 
maximale natuurcompensatie kunnen realiseren in de 
nabijheid van de haven. Hiervoor werd het open ruimte-
project Moervaart opgestart.

• De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) coördineert de inrich-
ting van de koppelingsgebieden in het zeehavengebied. Een 
tweede reeks koppelingsgebieden is via een GRUP in 2012 
vastgelegd en zal de volgende jaren ontwikkeld worden: 
Doornzele-Noord, en Rieme-Zuid, Doornzele-Kanaalzijde 
en Langerbrugge-Zuid, Sint-Kruiswinkel-Zuid, Rieme-Oost 
en Oostakker-Noord.

 

Aanvullend wordt ook maximaal ingezet op quick wins en slimme ruimtewinst door 
onder andere het inzetten op meer verticaal groen langs tuinmuren, wachtgevels,… 
en moestuinen op daken en groendaken.
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10  Ruimte om te  
       ondernemen 
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Gent zal maar verder groeien als ook de stedelijke economie verder kan bloeien.

Vanuit de stadsontwikkeling faciliteren we daarom maximaal de verdere 
economische ontwikkeling.
Kernbegrippen hierbij zijn clustering, bundeling en verweving. 
We streven een maximale verweving na van bedrijvigheid met andere stedelijke 
functies en dat voor economische activiteiten in al zijn verschillende gedaanten: 
handel, kantoren, maakeconomie, kenniseconomie... Een dergelijke mix van 
functies maakt immers de kern uit van een bruisende stad. Waar deze gewenste 
verweving in het gedrang is, nemen we indien nodig nieuwe planinitiatieven.  
Bij de na te streven intensere verweving van wonen en economie is het 
aangewezen ook de potenties te onderzoeken van uitwisseling van (rest)
warmtestromen van bedrijven met andere stedelijke ontwikkelingen. 

De basishouding is dat we mengen wat kan, en enkel economische activiteiten 
scheiden waar het moet of wenselijk is. Als het om goed economisch te 
functioneren wenselijk is, of als het vanuit milieu- of mobiliteitsoogpunt nodig is,  
bundelen we bedrijfsactiviteiten in afzonderlijk specifiek daarvoor ingerichte zones.

Voor de komende legislatuur leggen we graag volgende accenten:

10.1. Welvarende kanaalzone ontwikkelt zich 
verder

Binnen de gekende krijtlijnen van het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone  
en in goede verstandhouding en nabuurschap ontwikkelt de Gentse Kanaalzone 
zich verder op het gewenste ritme.  De Kanaalzone blijft één van de belangrijkste 
motoren voor de economische welvaart in de Gentse regio. Door het actief grond- 
en vergunningenbeleid  maximaliseren we de kansen voor de verdere ontplooiing 
en verankering van de aanwezige industrie. Het uitgifte- en vestigingsbeleid wordt 
gestuurd door het Havenbedrijf en gebeurt in hoofdzaak via concessieverlening. 
Dit biedt immers betere garanties voor effectieve ingebruikname van deze dure 
gronden.

Gent faciliteert zo de verdere economische ontwikkeling van de Kanaalzone, 
rekening houdend en in harmonie met  andere aanwezige functies zoals wonen en 
recreatie. Waar nodig worden nieuwe planinitiatieven genomen die kaderen binnen 
het uitvoeringsprogramma van het strategisch plan. 

Zoals in de voorbije jaren zal hierbij ook heel wat aandacht gaan naar de verdere 
uitbouw en realisatie van de koppelingsgebieden.

Onder andere volgende initiatieven zijn in deze legislatuur voorzien: 

1. Uitvoering koppelingsgebied Rieme-Zuid en Doornzele-Noord (rond 
Kluizendok).

2. Verdere herinrichting R4 oost- en west (zeven knooppunten langs R4 west 
en negen knooppunten langs R4 oost)

Het overzicht van opmaak inrichtingsplannen geeft het volgende beeld:

• IP Rieme-Zuid & Doornzele-Noord, fase 1: in uitvoering
• IP Sint-Kruis-Winkel-Zuid: voorontwerp IP voorgesteld aan diensten
• IP Doornzele-Kanaalzijde: sanering afgerond

 
Samen met de diverse stakeholders (Havenbedrijf, Projectbureau Gentse 
Kanaalzons, VLM, Landbouworganisaties en Natuurpunt, buurgemeenten en 
Vlaamse administraties) overleggen we hoe zal worden omgegaan met de recente 
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mededeling van de Vlaamse Regering inzake de noodzakelijke natuurcompensaties. 
We blijven ijveren voor een voldoende snelle en robuuste realisatie van 
natuurkernen in en rond de Moervaartvallei. 

10.2. Gentse kennispoort ontplooit zich verder

Voor de ontwikkeling van de diverse bedrijventerreinen binnen de Gentse 
zuidelijke activiteitenzones met sterke focus op kennisbedrijvigheid zullen de 
dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en sogent actief worden betrokken. De 
Stad Gent wil de kennis die hier aanwezig is ruimtelijk de mogelijkheid geven zijn 
economische troeven verder uit te spelen. 

Deze legislatuur wordt daarom werk gemaakt van de volgende sites:

Research- en businesspark
Ardoyen-Tramstraat

Opmaak van een beeldkwaliteitsplan als verdere verfij-
ning van het masterplan voor de site. 
Verdere opmaak planMER en RUP voor verdere 
gewenste ontwikkeling van deze bedrijvenzone, inclusief 
site Tramstraat
Betere aansluiting op de R4

Eilandje Zwijnaarde  
‘Tech Lane Ghent’

Ontwikkeling met deels kennisbedrijvigheid voorzien, 
passend binnen globaal inrichtingsplan met aandacht 
voor kwalitatieve inrichting met parkachtig karakter.

Zwijnaarde III Ontwikkeling Life science park met focus op biotechnolo-
gie (bouw van cluster Bio Incubator 2)

10.3. Voldoende aanbodbeleid 

Diverse planinitiatieven uit het voorbije decennium hebben gezorgd voor voldoende 
planologisch aanbod  om een gedifferentieerd aanbodbeleid te kunnen voeren 
en om continu te kunnen beschikken over voldoende uitgeefbare terreinen voor 
nieuwe economische activiteiten.

Vanuit onze bekommernis om zorgvuldig met de schaarse ruimte om te springen, 
denken we na hoe we tot een beter ruimtegebruik kunnen komen. Werken met 
concessies en erfpachten, schakelen van gebouwen, alsook nadenken over meer 
dynamisch beheer van gemeenschappelijke grondreserves, zijn een aantal pistes die 
verder worden onderzocht.

Zonder volledig te willen zijn, nemen we alvast volgende initiatieven:

werklocatie ontwikkelingspotentieel Bruto opp *

R4 Oostakker-Noord Uitwerken geoptimaliseerd inrichtingsplan en 
gefaseerde uitgifte van de terreinen via sogent

25 ha

R4 Oostakker-Zuid Onderzoek naar alternatieve ontwikkeling 
(i.p.v. grootschalige detailhandel), al dan 
niet door te vertalen in een nieuw ruimtelijk 
uitvoeringsplan

18 ha

Wiedauwkaai-
Wondelgemse meersen

Uitgifte bedrijventerrein voor KMO-
activiteiten via sogent conform goedgekeurd 
inrichtingsplan

15 ha ***
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Nieuwevaart-
Wiedauwkaai

Volgend op het uitgevoerde ontwerpend 
onderzoek op deze sterk versnipperde site, 
onderzoeken we hoe we de economische 
dynamiek verder kunnen versterken en facili-
teren, indien nodig  via opmaak RUP

40 ha **

UCO site Onder de noemer het Getouw ontwikkelt deze 
site zich tot een nieuw kloppend hart voor de 
Bloemekeswijk met een dynamische cluster 
van sociale economiebedrijven

11,2 ha

Gent-Zuid I Opmaak RUP voor faciliteren verruimde 
economische ontwikkeling van zone rond 
voormalige groothandelsmarkt (o.a.  in functie 
van nieuwe hoofdzetel voor Van de Moortele)

3,5 ha **

Zwijnaarde II Begeleiding herontwikkeling terreinen 
Alinso, opmaak inrichtingsplan met nieuwe 
ontsluitingsinfrastructuur.

22,5 ha

Arsenaalsite Ontwerpend onderzoek via stadsontwerp in 
functie van herontwikkeling van dit uitstekend 
gelegen terrein van de NMBS werkplaatsen

14,4 ha **

Toemaattragel Faciliteren economische herontwikkeling 
van voormalige hoofdzetel Maes aan de 
Toemaattragel; inbreidingsproject

 2 ha

Lourdeshoek Ontwikkeling van bedrijventerrein gekop-
peld aan nieuwe aansluiting van de 
Meulestedebrug

 2 à 3 ha

* De oppervlaktes zijn indicatief, uitgeefbare oppervlakte  in ha voor grote 
bedrijventerreinen, in m² voor kantoorachtigen (uit inrichtingsplan). 
** Dit cijfer is niet gelijk aan nieuwe uitgeefbare gronden, maar omvat ook reeds 
bestaande bedrijven & gebieden in reconversie
*** Netto uitgeefbare oppervlakte

Cluster sociale economie UCO & Balenmagazijn

10.4. Gericht locatiebeleid 

Gekoppeld aan een continu aanbodbeleid, willen we ook de schaarse gronden 
doordacht laten gebruiken. Vanuit de doelstelling om het juiste bedrijf op de 
juiste plaats te faciliteren, werken de stedelijke diensten een  kader uit voor 
een dergelijk locatiebeleid op maat.  Er is nood aan duidelijkere locatieprofielen 
voor bedrijventerreinen. Dit moet er voor zorgen dat de schaarse en kostbare 
inrichtings- en ontsluitingsinfrastructuur van terreinen maximaal efficiënt worden 
aangewend.
Voor niet-hinderlijke bedrijven wordt rekening gehouden met een verweving 



92

binnen een mix van woon-en handelsfuncties in het stedelijk weefsel. 

10.5. Naar multifunctionele werklocaties 
Uit generieke (gewestplan)bestemmingen vloeien vaak al te rigide 
stedenbouwkundige voorschriften voort. We streven naar een verruiming van 
de invulmogelijkheden op nieuwe, maar waar opportuun ook op bestaande 
bedrijventerreinen en  economische sites. Vaak is het immers zo dat 
ondersteunende diensten zoals een crèche of horeca nu niet kunnen volgens de 
vigerende voorschriften.

Het is echter onze wens en ambitie om klassieke bedrijventerreinen “op te laden” 
en aan te vullen met andere kwaliteiten en functies, zodat het ook aangename 
verblijfsgebieden zijn voor de vele werknemers. Per slot van rekening brengt men er 
vaak het grootste deel van de dag door. Een aangename werkomgeving bevordert 
de werkvreugde  en biedt tevens een competitief voordeel in het aantrekken van 
nieuw talent.

Dit idee is bijvoorbeeld de achterliggende reden waarom we zo sterk inzetten op de 
volwaardige ontwikkeling van een sterke groenas rond de Lieve dwars doorheen het 
bedrijventerrein van de Wondelgemse Meersen. Het is ook de achtergrond waarom 
we zo hard inzetten op het Balenmagazijn als collectieve ontmoetingsplek in de 
nieuwe sociale economie-cluster op de voormalige UCO-site.

Waar het kan streven we bovendien naar dubbelgebruik van aanwezige 
infrastructuur door de omliggende buurt, bijvoorbeeld door gedeeld gebruik 
van parkingfaciliteiten (zoals in Arbed), of als stek voor het  buurtcentrum en 
ontmoetingsplek voor de buurt (Balenmagazijn).  Zo vermijden we dat dergelijke 
vaak monofunctionele terreinen na de werkuren er doods en verlaten bij liggen.

In nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen verruimen we daarom  de 
invulmogelijkheden. 

10.6. Co-working places en co-creatie

Welk type ruimte de economie van de toekomst zal nodig hebben, is niet 
zo eenduidig te zeggen. Het is vandaag nog niet eenduidig wat de concrete 
gevolgen van e-commerce op het winkelapparaat zullen zijn,  wat de ruimtelijke 
vestigingskenmerken van innovatieve maakbedrijven zullen worden, hoe  
telewerken zal ingrijpen op de dagelijkse werkomgeving. In het kader van “Ruimte 
voor Gent 2030” zoeken we meer concrete antwoorden op deze vragen.

Reeds nu zien we in de fysieke verschijningsvorm van economische bedrijvigheid 
meer hybride tussenvormen, zoals co-working places, combinaties van handelszaak 
en  horeca (bv. Wasbar),…

Om voeling te houden en in te spelen op de snel evoluerende markt is in opdracht 
van de schepen van Haven, Economie en Ondernemen een co-creatietraject 
opgestart met verschillende stakeholders om het Gentse beleid voor kantoren in de 
binnenstad vorm te geven.

10.7. Levendige handel en bedrijvige kernen

Het Gentse handelsapparaat is bijzonder dynamisch en heeft de voorbije jaren tot 
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heel wat nieuwe initiatieven geleid, voornamelijk in het centrum met de realisatie 
van het project Vrijdagmarkt, de reconversie van het voormalige Sarmacomplex 
en de huidige plannen in uitvoering van de Post-Plaza. We ondersteunen verder de 
uitbouw van het goed samenhangende handelscircuit.  
Wat de grootschaligere handelszaken betreft langsheen onze steenwegen streven 
we een betere clustering na van diverse zaken op één site met een gezamenlijke 
ontsluiting en parkeerfaciliteiten. Hiervoor lopen ook een aantal planinitiatieven 
zoals aan de Antwerpsesteenweg.

Conform de generieke ambitie van maximale verweving zetten we daarnaast in 
op ‘de bedrijvige kern’ als de plek waar handelaars, horeca, dienstenbedrijven 
en vrije beroepen, maar ook nieuwe en oude ateliers van makers een geschikte 
vestigingsplaats vinden. Het kunnen tonen van het werk, de vakkundigheid en 
specialiteit van de onderneming, het voordeel van de passage van consumenten 
en van de uitstraling van een kern is voor die bedrijven een grote troef. Ook voor 
creatievelingen, kunstenaars, onderwijsinstellingen en openbare diensten is de 
bedrijvige kern een uitstekende plek. 

Hier is er ook ruimte voor ondernemen, met name voor het “nieuwe maken”. Het 
productieproces is volop in evolutie: consumenten worden producenten, nieuwe 
technieken maken het mogelijk dat we op andere plaatsen kunnen produceren. 
Vele ondernemers voelen zich meer en meer maker, of zelfs hand-makers: 
ondernemers die kwalitatieve (gebruiks)producten maken, die toegevoegde waarde 
genereren dankzij hun vakkennis en de eigenheid van hun producten.
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11  Ruimte voor  
        ontspanning en    
        cultuur
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We verwijzen naar de aparte beleidsnota cultuur.

Gent Cultuurstad krijgt verder vorm

Gent staat als cultuurstad op de Europese kaart. Het stadsbestuur kiest er 
resoluut voor om op dat elan voort te gaan. Voor een aantal cruciale sites zal 
stadsontwikkeling hierin een actieve trekkersrol vervullen.
Naast het aanzienlijke programma voor (stads)culturele activiteiten dat kan worden
gerealiseerd in de onderstaande projecten en de grotere stedelijke 
ontwikkelingsprojecten, wordt een stedenbouwkundig kader gecreëerd om een 
maximaal aantal publieke en private projecten voor (stads)culturele activiteiten 
mogelijk te maken.

Cultuurknoop Krook 

Na meer dan vijftien jaar leegstand krijgt de reconversie van het voormalig 
Wintercircus/  de vroegere garage Mahy tot hedendaags multifunctioneel gebouw 
eindelijk vorm, in afstemming met de nieuwe bibliotheek.

Concreet wordt rond een centraal en overdekt binnenplein ruimte voorzien 
voor evenementen, horeca, een beperkt aantal winkels gelinkt aan het 
multimediaal karakter van de site, multifunctionele kantoorruimte voor de 
Luisterpuntbibliotheek, en het bedrijvencentrum Icubes voor jonge opstartende 
ICT-bedrijven. Onder het centrale binnenplein van het gerenoveerde Wintercircus 
is een nieuwe concertzaal gepland. Mogelijk komen hier ook het Vlaams Instituut 
voor Archivering van de Audiovisueel Erfgoed en andere invullingen uit de media-, 
ICT- en cultuursector die een meerwaarde bieden voor de multimediale site De 
Krook.

Citadelpark+

De Stad Gent zal  het Citadelpark - het grootste park van de Gentse binnenstad -  de 
komende jaren verder onder handen nemen.  Niet alleen het park op zich, ook de 
centrale gebouwencluster wordt grondig en gefaseerd aangepakt. 

In 2010 werd in dit kader een proces opgestart dat uiteindelijk moet resulteren in 
de opwaardering en transformatie van het volledige park.  In eerste instantie werd 
hiervoor de ontwerpgrammatica uitgewerkt; dit is een bundel van afspraken en 
ontwerpregels over hoe het park er in de toekomst moet uitzien.

Elke concrete actie voor de opwaardering wordt overlegd met de buurt, waarbij 
ruimte is voor inspraak en participatie. Hierbij is de bestaande klankbordgroep een 
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centrale actor met ruime vertegenwoordiging vanuit de buurt.

Deze legislatuur werken we verder aan de volgende aspecten:

1. Er wordt een pilootproject uitgewerkt dat dient als toetssteen voor 
de nieuwe ontwerpgrammatica. Dit project omvat het ontwerp en de 
heraanleg van een deel van de westelijke padenstructuur volgens de 
ontwerprichtlijnen van de ontwerpgrammatica en heeft tot doel de huidige 
slechte staat van het wegdek te vernieuwen tot een aangenaam befietsbaar 
pad, om een beter leesbare structuur en hiërarchie te geven aan de paden in 
het park, om het onveiligheidsgevoel te verbeteren via betere zichtlijnen en 
verlichting en om een een betere en meer toegankelijke aansluiting te geven 
aan de verschillende zijpaden. Hierbij wordt een deel van de Circuit-walk en 
de belangrijkste verbinding tussen de Kunstlaan en  de Koningin  Astridlaan 
gerealiseerd, als structurerende as voor toekomstige projecten in het park 
die zich hierlangs zullen situeren. De Circuit-walk wordt een ringvormig pad 
rond de gebouwen waar geen ruimte is voor autoverkeer.

2. Gelijktijdig wordt een landschapsbeheersplan uitgewerkt, dat onderdeel 
zal uitmaken van toekomstige subsidietrajecten voor de restauratie van 
onderdelen in het park (bv. de kiosk). Het landschapsbeheersplan omschrijft 
de toekomstige beheersvisie op het park en is een noodzakelijk instrument 
in subsidietrajecten binnen dit beschermd landschap en voor besprekingen 
met afdeling Erfgoed voor ingrepen in het park. 

3. Met het Vlaams Gewest wordt een planologische context uitgewerkt voor 
het Citadelpark, met de bedoeling tot een afsprakennota te komen over 
de verdere behandeling van ingrepen en projecten in het park. Dit omvat 
de opstelling van de (ruimtelijke en functionele) randvoorwaarden voor 
toekomstige projecten, gebaseerd op de ontwerpgrammatica, alsook 
de behandeling van de verdere machtigings- en vergunningsaanvragen. 
Om deze afsprakennota concreet te onderbouwen zal een verkennende 
volumestudie worden uitgevoerd van de gebouwencluster (SMAK-
Floraliënhal) die de ruimtelijke mogelijkheden van ver(nieuw)bouw in 
combinatie met het terugdringen van de gebouwenvoetafdruk ( = de 
omvang van de bebouwde oppervlakte van een gebouw) moet nagaan. Dit 
vormt tevens een onderbouwing voor verdere beslissingen over de aanpak 
van de gebouwen.  
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