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Enkele kencijfers…

Oppervlakte 15.643 ha (waarvan de helft kanaalzone)
259.281 inwoners (2017)
Circa 500.000 inwoners grootstedelijk gebied 
Ruim 75.000 studenten, circa 30.000 kotstudenten 
189.123 jobs (2016), job ratio 117,7 %



Ruimtelijke structuur

Ontstaan aan de samenvloeing 
(“Ganda”) van de rivieren Leie en 
Schelde

Ligt aan het knooppunt van de 
Europese  snelwegen E40 en E17    

Station Gent-Sint-Pieters: drukste 
station van  Vlaanderen

Kanaalzone, het kanaal Gent-Terneuzen 
  verbinding met de Westerschelde en 
de         Noordzee



1. Inleiding: Gent in een notendop
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•“(…) Een structuurplan is 
dus eerder een 
wenselijkheid, een visie 
voor hoe de stad zichzelf 
zou zien ontwikkelen in de 
toekomst.  Een streefdoel 
waar de werkelijkheid, van 
zowel bewoners als 
privaatontwikkelaars, aan 
afgetoetst moet worden. 
(…)”

Structuurplanning als methodiek



Ruimtelijk structuurplan Gent 
(RSG) - 2003Gent Morgen - 1971 Structuurplan -1982

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

• visie sterk gestuurd vanuit bestaande patronen en kwaliteiten 

• veel aandacht naar historische en landschappelijke elementen 

• Strategische stadsplanning aan basis stadsontwikkeling

Structuurplanning als methodiek

Ruimtelijke 
ontwikkelingsstructuur 
(ROS) - 1993
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Ruimte voor Gent –structuurvisie 2030

Uitdagingen



Welke uitdagingen komen op ons af?

1. De bevolking blijft groeien en wijzigt in samenstelling 
(demografische uitdaging)

2014: 116.970 gezinnen
2030: 126.049 gezinnen
+ 9.079 gezinnen

2014: 251.133 inwoners
2030: 268.832 inwoners
+ 17.699 inwoners



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



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

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



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



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



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



Ruimte voor Gent – structuurvisie 2030

Toekomstvisie



Hoe groeien we verstandig?

Geen ongebreidelde groei meer binnen de open ruimte



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

Oppervlakte : 3900 ha

1969

Oppervlakte : 7350 ha

1995 2015

Hoe groeien we verstandig?



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

20302015

Gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Hoe groeien we verstandig?



Hoe groeien we verstandig?

1. Wijs verdichten en verluchten
2. Verweven
3. Ruimte voor groen en water
4. Ruimte voor duurzame mobiliteit
5. Mens staat centraal



1. Wijs verdichten en verluchten

• Verdichten op knooppunten
• Verluchten
• Voorzieningen bundelen
• Hoger en compacter bouwen
• Mogelijkheden benutten in 20ste  eeuwse wijken



Verdichten op knooppunten

Knooppuntenkaart, Ruimte voor Gent

Knooppunten van publieke 
ruimte en groen, water, 
fietsroutes, openbaar 
vervoerslijnen, wonen en 
werken

Elk van de knooppunten krijgt 
een schaal



Verluchten

Binnengebied Kwakkelstraat, Rabot

Realiseren van woon- en wijkgroen

Openmaken van binnengebieden



Welzijnsknoop, Ledeberg

Creëren van microcentraliteit en nabijheid

Voorzieningen bundelen



Schipperskaai, Oude Dokken

Juiste schaal op de juiste plek

Hoger bouwen



Basisschaal

‘Den draad’, GentbruggeArbed, Gentbrugge

Stedelijke schaal 

Hoger en compacter bouwen: 4 schalen

Tussenschaal 

Keizerpoort

Hoogbouw

Virginie Lovelinggebouw (VAC)



Mogelijkheden benutten in 20e-eeuwse wijken

Door nabijheid van voorzieningen verhogen we de leefkwaliteit en 
de sociale cohesie en  veranderen we het verplaatsingsgedrag.

Wondelgem: verdichtingsmogelijkheden op ruimtelijke knooppunten



1. Wijs verdichten en verluchten

Wat levert dit ons op?

• Minder verplaatsingen met de wagen
• Minder ruimte-inname
• Beter voor klimaat
• Meer voorzieningen in de buurt
• Meer mogelijkheden tot ontmoeten



2. Verweven

• Verweven op niveau wijkniveau
• Verweven op niveau van het bouwblok
• Verweven op niveau van het gebouw
• Delen en dubbel gebruik van ruimte
• Economie  in het woonweefsel stimuleren



Arbed, Gentbrugge: wonen, tewerkstelling en groen

Verweven op wijkniveau



Verweven op niveau van het bouwblok



Stadsgebouw Schipperskaai: School, crèche, wijksporthal en buitenschoolse opvang 

Verweven op niveau van het gebouw



De Krook

Delen en dubbel gebruik van ruimte



Pièce Montée, Sint-Amandsberg

Economie in het woonweefsel stimuleren



Wat levert dit ons op?

• Minder verplaatsingen met de wagen
• Efficiënter gebruik van de ruimte
• Beter voor klimaat
• Nabijheid van wonen, werken en ontspannen
• Levendige buurten

2. Verweven



3. Ruimte voor groen en water

• Vijf groenpolen
• Groenklimaatassen en groene ringen
• Wijk- en stadsparken
• Woongroen
• Meer ruimte voor water in de stad
• Gebiedsgerichte visie op landbouw



Gentbrugse Meersen

Vijf groenpolen



Groenklimaatassen en groene ringen



Bijgaardepark

Wijk- en stadsparken



Appelbrugparkje, Jan Breydelstraat

Woongroen



Droombeeld Ottogracht

Meer ruimte voor water in de stad



3. Ruimte voor groen en water

Wat levert dit ons op?

• Klimaatrobuuste stad
• Gezonde en aantrekkelijke woon- en werkomgeving
• Kindvriendelijke stad
• Ruimte voor ontmoeten en ontspannen
• Levendige buurten



4. Ruimte voor duurzame mobiliteit

• Bicycle urbanism complementair aan openbaar vervoer
• Trager gaat sneller
• Inzetten op veilig en comfortabel fietsnetwerk
• Van autobezit  naar autogebruik
• Minder (parkeer)ruimte voor auto nodig, meer publieke ruimte
• Aangepast openbaar domein



Bicycle urbanism complementair aan 
openbaar vervoer



Trager gaat sneller



Fietsonderdoorgang Coupure

Inzetten op veilig en comfortabel fietsnetwerk



Combineren van vervoerwijzen



4. Ruimte voor duurzame mobiliteitVan autobezit naar autogebruik



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



Kramersplein- Gent

Aangepast openbaar domein



4. Duurzame mobiliteit

Wat levert dit ons op?

• Minder verplaatsingen met de wagen
• Meer publieke ruimte en ontmoeting
• Beter voor klimaat
• Kindvriendelijke en aantrekkelijke woon- en werkomgeving
• Beter voor onze gezondheid



5. Mens staat centraal



5. Mens staat centraal

We vertrekken vanuit de leefwereld van de Gentenaars

Project Tondelier, Rabot



5. Mens staat centraal

Ruimte voor eigen (tijdelijke) initiatieven



5. Mens staat centraal

Wat levert dit ons op?

• Meer ruimte voor ontmoeting
• Kindvriendelijke en aantrekkelijke woon- en werkomgeving
• Levenslang wonen in de wijk
• Warme samenleving



Conclusie: wijs groeien

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

• geen verharding zonder verzachting

• geen verdichting zonder verluchting 

• geen wonen zonder voorzieningen (crèche, school, etc)

• geen kleinere individuele leefruimte zonder meer 
collectieve leefruimte



Conclusie: wijs groeien

(internetlink)

Ruimte voor Gent in 2 minuten

https://www.youtube.com/watch?v=8P0o0T-WLqo


1. Inleiding: Gent in een notendop
2. Geschiedenis van Gent en link met ruimtelijke ontwikkeling

3. Stadsplanning in Gent
4. Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030
5. Projectmatige vertaling van de ruimtelijke visie



Ambities krijgen vorm op strategische plekken

Strategische projecten en plekken voor de komende decennia

1. Zuidelijk projectgebied
2. Noordelijk projectgebied
3. Kouter- en Leieland
4. Moervaartvallei
5. Groenklimaatassen

• Bestaande en lopende strategische projecten uit Ruimtelijk 
Structuurplan Gent verderzetten

• Initiëren nieuwe strategische plekken en projecten



Vragen?

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Philippe Van Wesenbeeck
philippe.vanwesenbeeck@stad.gent

•Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030

mailto:philippe.vanwesenbeeck@stad.gent
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