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1.
De bouwmeester dient — als 
AANJAGER — te werken aan een 
eigen en eigentijdse bouwcultuur die 
de identiteit van de stad Gent mee 
versterk. Via een actieve aanpak die 
debat vanuit het midden voedt.
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 ‘Zo mooi: iedereen komt vandaag buiten en maakt kennis met elkaar.‘ © David Van Hecke

V A N  O N Z E  R E D A C T E U R  

GEERT NEYT
LEDEBERG/GENTBRUGGE  I  De

hele zaterdagnamiddag kon je het
voelen in Ledeberg en de Gent
brugse wijk Moskou: er was iets
op til. Kinderen liepen opgewon
den heen en weer, bejaarden trok
ken hun stoel op de stoep zoals
vijftig jaar geleden, buren sloegen
een praatje met elkaar – sommi
gen voor de eerste keer ooit.

Vanaf de middag waren 250 in
het wit geklede vrijwilligers in
tientallen straten tegelijk in de
weer. Ze sleepten witte Ytong
blokken aan om ze op te stellen als
een dominospel voor reuzen. Éen
tik in de Standaertsite in Lede

Een twee kilometer 
lange dominolint van
witte bouwstenen 
heeft zaterdag meer 
gedaan om buurtbe
woners van alle 
leeftijden en culturen
samen te brengen, dan
een hele bundel 
integratieprogramma’s
samen. 

‘Zo blij dat ook in 
onze wijk eens iets 
gebeurt, niet alleen 
in het centrum’ 
BEWONER PRIESTERSTRAAT

vandaag allemaal buiten en
maakt kennis met elkaar.’

Veertig minuten later valt on
der luid gejuich van honderden
mensen de laatste dominosteen in
buurtpark De Porre. Schepen van
Publieke Ruimte en Stedenbouw
Filip Watteeuw (Groen) verbergt
zijn enthousiasme niet: ‘Onge
looflijk hoe je mensen samen op
straat kan brengen met architec
tuur. Het was een bewuste keuze
om dit evenement in de gordel
rond Gent te houden. Dit gaan we
met het stadsbestuur vaker doen.’

De Gentse stadsbouwmeester
Peter Van den Abeele is er stil van
geworden: ‘Kippenvel’, is het eni
ge wat hij kan uitbrengen. 

Nadien volgde een groot buurt
feest in De Porre. Zaterdagavond
nog ruimden vrijwilligers alles op.
De stenen zullen hergebruikt wor
den voor de bouw van een atelier
door Onbetaalbaar, een makers
collectief dat afgedankte objecten
een nieuw leven geeft. 

‘Dominoes’ was het startschot 
van het Festival van de 
Architectuur, dat nog tot 27 
september loopt. 
www.festivalvandearchitectuur.be

Kunstproject jaagt heel Ledeberg en Moscou de straat op

Vallende dominostenen slopen
muren tussen Gentenaars

Fedasil maakte vrijdag be
kend dat de gebouwen van de 
belastingdienst tegenover het 
station van Beveren later dit 
jaar omgevormd zullen worden 
tot opvangcentrum voor asiel
zoekers. Die gebouwen staan 
sinds 2017 leeg. Het open cen
trum zal onderdak bieden aan 
120 mensen. De gemeente kon 
alleen akte nemen van de beslis
sing en is zelf geen eigenaar van 
de gebouwen. Burgemeester 
Marc Van de Vijver (CD&V) riep 
bij de bekendmaking van de 
plannen al op tot kalmte, en ‘om 
niet op basis van vooroordelen 
maar van de realiteit te oorde
len.’

Verontwaardigde reacties blij
ven echter niet uit. Vlaams Be
lang is niet opgezet met hoe het 
dossier beslist is. Dinsdagavond 
om 19 uur houdt de partij daar
om een staande manifestatie, 
voor aanvang van de gemeente
raad. ‘De gemeenteraad is nooit 
geconsulteerd bij de besluitvor
ming’, stelt fractieleider André 
Buyl. ‘Ook de inwoners werden 
niet bevraagd over de kwestie 
en door de late aankondiging is 
het niet meer mogelijk om dit 
punt nog op de gemeenteraad 
van komende dinsdag te plaat
sen. Er kunnen enkel mondelin
ge vragen gesteld worden, wat 
we ook zullen doen.’

Vanavond komt ‘Gastvrij Be
veren’ al samen om 19 uur op de 
Grote Markt. De groep vrijwilli
gers die begaan is met vluchte
lingen ‘wil tonen dat menselijk
heid en hartelijkheid leeft’ en 
wil een menselijke ketting vor
men op het marktplein. (mgb)

Beveren

Acties voor en 
tegen komst 
asielcentrum

Magneetvissers David Pier
aerts en Jimmy Duarte hebben 
zondagmiddag een obus uit de 
Tweede Wereldoorlog uit de 
Dender gehaald ter hoogte van 
het Sas in Denderleeuw. 

‘Ik heb al zowat overal gevist,
in Aalst en Erembodegem onder 
andere. Maar het was voor mij 
de eerste keer aan het Sas in 
Denderleeuw’, vertelt Duarte.

Het was Pieraerts die plots 
iets zwaars aan zijn touw voelde 
hangen. Het bleek te gaan om 
een obus met zo’n 10 centimeter 
diameter en van Duitse makelij. 

De politie schermde de omge
ving onmiddellijk af en verwit
tigde Dovo, die de obus onscha
delijk maakte en hem meenam. 

De politie stelde een proces
verbaal op. Omdat magneetvis
sen op Vlaamse waterwegen ver
boden is, riskeren de magneet
vissers een boete tot 1.500 euro. 
(emd)

Denderleeuw

Magneetvissers
halen Duitse 
obus uit Dender

berg zou de kunstinstallatie in be
wegeging brengen, om veertig mi
nuten later zijn apotheose te ken
nen in buurtpark De Porre in Mos
cou. 

Dominoes is een patent van het
Britse artistieke collectief Station
House Opera, dat ook al in steden
als Marseille, Ljubljana en Mel
bourne veel volk op de been
bracht.

‘Ik heb geleerd hoe je stenen
goed moet opbouwen, niet om ze
goed te laten vallen’, zegt een ar
chitectuurstudent lachend. Hij
helpt mee op het Ledebergplein.
Daar kronkelt het lint over de
tramsporen en door schoolloka
len om de pastorie van pastoor Jo

han Goedefroot binnen te duiken.
‘Die stenen verbinden niet al

leen letterlijk twee wijken met el
kaar maar op een symbolische
manier ook alle bewoners van ver
schillende leeftijden en culturen’,
zegt de pastoor. 

Via de tuin van de pastorie ver
volgt de dominoketting zijn weg
door een Turks café. ‘Tof dat de al
lochtone bewoners erbij worden
betrokken’, zegt een van de klan
ten, de nog jonge Burak Nalli. ‘Ik
vind trouwens dat hier in Lede
berg goed wordt samengeleefd
tussen de verschillende bevol
kingsgroepen.’

‘Kippenvel’
Als om 17 uur de eerste steen

wordt omgeduwd, staan overal
langs het lint hele drommen be
woners en nieuwsgierigen reik
halzend te kijken. Tientallen men
sen hollen mee met de vallende
stenen. 

‘We zijn heel blij dat onze straat
voor één keer in de schijnwerpers
mag staan’, zegt een bewoonster
van de Priesterstraat in Moscou.
‘In het centrum van Gent wordt
wel dagelijks iets georganiseerd
maar hier gebeurt nooit iets. Wat
ook zo mooi is: iedereen komt
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festival van de architectuur 21-27 september,  “0ntwerpen voor Gent”, Belgacomtoren
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MELOPEE 

4

PORTUSGEBOUW

VOORUIT

FIETSROUTE:
VERBIND
DE STAD!

FESTIVAL VAN
DE ARCHITECTUUR
AUTOLOZE ZONDAG
22.09.2019

Schrijf je in voor de architectuurrondleidingen op 
www.festivalvandearchitectuur.be 
Ontdek alle activiteiten in de autoluwe zone op 
www.stad.gent/gentautovrij 

Legende
ROUTE NOORD
ROUTE ZUID
GEDEELD TRAJECT

NOG NIET GEREALISEERD
 stedelijke opgave
 landschap en publieke ruimte
 mobiliteit
 selectie Dag van de Architectuur

 let op

24. STADSCAMPUS OFFERLAAN  
Voor de campus aan de Offerlaan wordt on-
derzocht hoe bijkomende gebouwen kunnen 
worden ingepast en hoe de verschillende 
scholen klassen, sportzalen, cafetaria’s en 
repetitieruimte kunnen delen. Dit om het 
tekort aan ruimte op te vangen. Versleten 
gebouwen worden afgebroken om de door-
waadbaarheid van de site en interactie tus-
sen de gebruikers te verhogen. Een nieuw 
masterplan moet dat in goede banen leiden. 

25. GROENKLIMAATASSEN – LEIE EN COUPURE 


Gent profi leert zich als een groene stad, 
maar is in realiteit nog te grijs, bebouwd, 
verhard en versteend. Ontharden is dus de 
boodschap. Acht Groenklimaatassen verbin-
den het stadscentrum met het buitengebied. 
Zo kunnen in één klap uitdagingen op het 
vlak van klimaat, recreatie, landschap en 
ecologie aangepakt worden.

26. SPORTHAL 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Op het scholencomplex werd extra sport-
infrastructuur gerealiseerd als één alom-
vattend complex dat naast de sporthal en 
nieuwe lokalen ook een cafetaria en een 
open-leercentrum bevat. 
ONTWERPERS: BOB MCMASTER ARCHITECTEN, 

BEL ARCHITECTEN

27. FIETSONDERDOORGANG ONDER DE R40 
Op verschillende plaatsen vormt de stads-
ring een barrière tussen wijken. De fi ets-
onderdoorgangen brengen je veilig aan de 
andere kant!

28. CAMPUS BIJLOKE 
Op de Bijlokecampus huizen diverse cultu-
rele en educatieve instellingen zoals STAM, 
KASK en opleidingscentra voor podiumkun-
sten en culturele organisaties vandaag al 
samen. Een masterplan brengt extra kansen 
in beeld voor nieuwbouw, restauratie en het 
delen van ruimtes. Zo kunnen organisaties 
fl exibeler inspelen op veranderende noden.

29. KUNSTENBIBLIOTHEEK BIJLOKESITE 
De Kunstenbibliotheek brengt de biblio-
theekcollecties van KASK, S.M.A.K., Design 
Museum, STAM, HISK en de Gentse Gidsen 
samen onder één dak. 
ONTWERPERS: ARCHITECTEN VAN ACKER EN PARTNERS

30. STUDIO’S LOD EN BALLETS C DE LA B 
Sinds 2008 bewonen opera- en muziekthea-
ter LOD en dansgezelschap Les ballets C de 
la B de voormalige ‘Materniteit’ op de Bijlo-
kesite en de twee nieuwe repetitiestudio’s. 
Het geheel vormt een boeiende combinatie 
van oud en nieuw. 
ONTWERPERS: ARCHITECTEN DE VYLDER VYNCK TAILLEU

31. KNIP VERLORENKOST 
Het mobiliteitsplan voerde zeven knips door 
in het stedelijk wegennet: plekken waar 
de wagen voortaan niet langer door mag. 
Zo werden sluiproutes door woonwijken 
geëlimineerd en komt ademruimte in de 
stad vrij. In afwachting van een defi nitieve 
inrichting zijn de knips tijdelijk ingericht 
met bloembakken, zitmeubelen en felrode 
verfstroken op het wegdek.

V
CENTRUM 

De binnenstad is overbevraagd: op koop-, 
feest- en evenementdagen is het er over 

de koppen lopen. Een ‘masterplan publieke 
ruimte’ moet een helder kader scheppen 
om bij te sturen. De as waarlangs we het 
centrum met de fi etsroute doorsnijden, 

toont zowel de uitdaging als de mogelijke 
oplossing. In de Walpoortstraat is de auto 
al enkele jaren niet meer welkom. Met het 

openleggen van de Reep is een nieuwe 
publieke verblijfsruimte ontstaan. Langs de 
Schelde ontstond zo een nieuwe publieke 
route die culturele plekken als Vooruit en 
De Krook verbindt met de Portussite en de 
Sint-Baafsabdij. Dit deel van de fi etsroute 

brengt je bovendien langs enkele sleutello-
caties van het Festival van de architectuur.

32. KUNSTENCENTRUM VOORUIT 
 Vooruit vormt het ‘kloppend hart’ van het 
Gentse Kunstenkwartier. Het gebouw, dat 
inmiddels meer dan honderd jaar oud is, 
onderging recent een aantal verbouwingen 
en toevoegingen. 
ONTWERPERS: DIAL ARCHITECTS (VERBOUWING)

Hier kun je overstappen op ROUTE ZUID. 
Dan bedraagt de route in totaal 35 km.

33. DE REEP 
De Nederschelde – of Reep – werd in 1960 
overkapt en vooral gebruikt als boven-
grondse parkeerruimte. De Reep heropenen 
duurde ruim 15 jaar: er werden drie bruggen 
gelegd, er kwam een nieuwe sluis, het Veer-
manpark, een fi etsonderdoorgang Sint-Jo-
ristragel en de Oude Beestenmarkt en de 
kaaien werden heraangelegd.

34. HERONTWIKKELING PORTUSGEBOUW 
Het Portusgebouw, beter bekend als ‘de 
Belgacomtoren’ of erger ‘het lelijkste ge-
bouw van Gent’, ondergaat binnenkort een 
gedaanteverandering. Rondom het bestaan-
de gebouw komt een glazen gevel, met 
daarachter appartementen en een hotel. De 
technische bunker achter de toren wordt 
gesloopt en maakt plaats voor een nieuw-
bouw. Aan de kant van de Nederschelde 
wordt het Veermanparkje een stuk groter.

Tijdens het Festival van de architectuur kun 
je op de tiende verdieping de expo Ontwer-
pen voor Gent bezoeken.

De rotonde aan de Dampoort is een gevaarlijk 
knooppunt. Let goed op, en respecteer de 
verkeersregels.

→ EINDE: MELOPEE

16. STADSONTWIKKELING ARSENAALSITE 
In een volgebouwde stad zijn er maar wei-
nig onontwikkelde gebieden over. Tussen 
Ledeberg, Gentbrugge en Moscou liggen 
verschillende dergelijke gebieden die op 
termijn mee stad kunnen worden. De grote 
Arsenaalsite zouden we kunnen aanwen-
den als experimenteerruimte voor nieuwe 
vormen van stedelijke productiviteit, on-
derzoek en innovatie. Dergelijke grootscha-
lige aaneengesloten gebieden zijn uniek in 
de stad en moeten te allen tijde behoed 
worden voor verkaveling.

17. ECOWIJK GANTOISE 
Aan de Bruiloftstraat bevond zich het Jules 
Ottenstadion, thuishaven van voetbalclub 
KAA Gent. Na de verhuizing naar de Ghe-
lamco Arena kwam er in Gentbrugge een 
gebied van ongeveer 5 ha vrij voor een 
nieuwe modelwoonwijk voor de 21e eeuw, 
met een zo laag mogelijke ecologische 
voetafdruk. Duurzaam bouwen, autogebruik 
beperken, diensten en ruimte delen vormen 
de uitgangspunten van de ecowijk. 

18. STADSCAMPUS DC GENTBRUGGE 
Het vernieuwde Dienstencentrum Gent-
brugge wordt hét knooppunt in de wijk en 
een echt hedendaags stadsgebouw. Ver-
schillende functies gaan er samen: politie, 
loketten, basis- en muziekschool, biblio-
theek, koffi ehuis, en buurtplekken krijgen 
er een vaste stek. Functies bundelen zorgt 
voor gedeeld gebruik van ruimte, maar ook 
voor uitwisseling en ontmoeting!

19. HERDENKEN INFRASTRUCTUUR, 
BROKKELBRUG 

Het E17-viaduct in Gentbrugge kampt al een 
tijd met bouwtechnische problemen en de 
ligging dwars doorheen woonwijken wordt 
in vraag gesteld. De stadsbouwmeester wil 
alle mogelijke perspectieven voor de infra-
structuur op tafel leggen en bediscussiëren. 
Samen met de bewoners en overheid wordt 
een onderzoekstraject opgestart. Maar ook 
nu al kunnen we experimenteren met de 
zone onder het viaduct.

20. STADSNATUUR GENTBRUGSE MEERSEN 
De Gentbrugse Meersen zijn een van de 
vier groenpolen. Het gebied strekt zich uit 
over 240 ha. De hoofdingang ligt te midden 
van woonwijken aan de Braemkasteel-
straat. In de buurt van die wijken ligt de 

klemtoon op recreatie. Hoe dieper je het 
gebied intrekt, hoe meer natuur en bos de 
bovenhand krijgen.

21. GROENKLIMAATASSEN – SCHELDE 
zie 25. Route Noord

22. STADSONTWIKKELING 20E-GORDEL, DEN 
DRAAD, ARBED EN RUTE 

Drie voormalige fabrieksterreinen, op een 
boogscheut van elkaar, illustreren het po-
tentieel van dergelijke terreinen voor de 
stad van morgen. Den Draad en Rute geven 
een impuls aan het woningaanbod, terwijl 
Arbed ook economische activiteiten een 
plaats in de stad geeft. 

23. STADSWERKPLAATS DE PUNT MET 
STADSLANDBOUW ROOF FOOD 

De Punt huisvest reguliere en sociale 
economie samen in één gebouw, een ge-
renoveerde werkplaats op de Arbed-site, 
en is hiermee uniek. Met een hedendaagse 
nieuwbouw van twintig meter hoog, ver-
bonden met de oude gebouwen via een 
atrium, werd de capaciteit verdubbeld. 
Op het dak bevindt zich Roof Food, een 
stadslandbouwproject. 

24. WOONATELIER AE ARCHITECTEN 
Deze renovatie van een woning met atelier 
is eenmalig opengesteld tijdens de Dag van 
de architectuur. 
ONTWERPERS: AE ARCHITECTEN

Steek de sluis over met fi ets aan de hand.

IV
STADSVERNIEUWING EN ROUTE 
Dampoort - Sint-Amandsberg is een verza-
meling van buurten met elk eigen karak-

tertrekken. Om ze met elkaar te verbinden 
werden ze samengebracht in één stads-
vernieuwingsproject: ‘En Route’. Samen 

met buurtbewoners en lokale verenigingen 
worden pleinen, parken en straten heraan-
gelegd. In ieder deelproject worden de zes 
thema’s van ‘En Route’ zo goed mogelijk 

gecombineerd: goed wonen, een bloeiende 
lokale economie, duurzame mobiliteit, meer 

groen, samenleven en co-creatie met de 
buurt. Klimaatneutraliteit en kindvriendelijk-

heid lopen daar als rode draad doorheen.

Opgelet bij het oversteken van de Forelstraat.

25. BIJGAARDEHOF  
In Sint-Amandsberg krijgt de voormalige 
Malmarfabriek een nieuwe bestemming als 
collectief woonproject. In ‘Bijgaardehof’ zal 
er plaats zijn voor 57 wooneenheden en een 
wijkgezondheidscentrum. Het wordt daarmee 
het grootste co-housingproject van het land.

26. DE SCHILDERS 
Acht gezinnen leven in dit huis met ze-
ventien slaapkamers, negen keukens en 
tientallen kasten. Samen gingen ze het 
avontuur aan om compacter te leven in een 
genereuze architectuur. 
ONTWERPERS: HAVANA ARCHITECTUUR

27. HEILIG HARTPLEIN 
Het Heilig Hartplein moet een groene, 
aangename autoluwe ontmoetingsplaats 
met ruimte voor wijkevenementen worden. 
Een groep bevlogen buurtbewoners maakte 
van de pastorie en de pastorietuin alvast 
hét ontmoetingscentrum voor en door de 
buurt. De Heilig Hartkerk zal, in overleg 
met de buurtbewoners, een nieuwe 
bestemming krijgen.

28. DE WASSERETTE 
Het multifunctionele gebouw wordt gebruikt 
door vzw jong, de spelotheek, de basisschool 
en de buurt. Centrale opdracht was ontmoe-
tingsruimtes binnen en buiten te creëren 
volgens het concept van brede scholen.
ONTWERPERS: TV ARCHITECT BART DEHAENE - 

IR-ARCHITECT PETER GELDOF

29. FIETSONDERDOORGANG DAMPOORT 
Sinds april 2019 kun je via de nieuwe fi ets-
verbinding onder de sporen van Sint-
Amandsberg het stadscentrum bereiken.

30. STATIONSVERNIEUWINGSPROJECT 
GENT-DAMPOORT  

Sinds 2011 wordt gewerkt aan een plan 
om de omgeving rond station Dampoort 
kwalitatief her in te richten. De Dampoort 
moet een veilig en aantrekkelijk knooppunt 
worden volgens het STOP-principe: eerst 
de Stappers, daarna de Trappers, dan het 
Openbaar Vervoer en tenslotte het privéver-
voer. De gronden nabij de Dampoort (zoals 
de site van het voormalige pakjesstation) 
worden een volwaardig nieuw stukje Gent.

De rotonde aan de Dampoort is een gevaarlijk 
knooppunt. Opgelet dus.

31. STADSGEBOUW MELOPEE  
zie 1. Route NOORD
Hier kun je overstappen op ROUTE NOORD. 
De route is dan 35 km lang.

V
CENTRUM

(Zie route NOORD voor toelichting)

32. HERONTWIKKELING PORTUSGEBOUW 
zie 34. Route NOORD

33. DE REEP  zie 33. Route NOORD

→ EINDE: VOORUIT



festival van de architectuur 21-27 september, Ideeviltjes



Ontwerpcharette Oude Bareel, najaar 2019



Debat over architectuur en stad-maken
voeren met àlle Gentenaars, 

van het stadhuis tot de huiskamer.

SAMEN STAD BOUWEN



VIER ROLLEN VOOR
DE BOUWMEESTER

2.
De bouwmeester zet zich — als 
ORGANISATOR — in om bruggen te 
bouwen tussen de actoren in de stad. 
Samenwerking centraal stellen door 
linken te leggen tussen intenties en 
initiatieven.



GESPREK ALS BASIS VOOR KWALITEIT
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VIJF KAMERS VOOR OVERLEG
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AK

VIJF KAMERS VOOR OVERLEG

De ADVIESKAMER vormt de directe feedback aan 
de stedelijke besluitvorming. De andere kamers zijn 
begeleidend, gebeuren in overleg. De Advieskamer 
is daarentegen de directe terugkoppeling naar een 
vast schepenenoverleg (CBS) en een vast overleg 
met de departementshoofden (GMT). 
Dit is de meest formele vorm van advisering en 
wil vooral heldere argumenten aandragen voor de 
besluitvorming ond stedelijke projecten en visies.
(afstemming VERO, G7, SOC, ...)ADVIESKAMER



VIJF KAMERS VOOR OVERLEG

STADSKAMER

De STADSKAMER biedt ruimte voor gesprek 
tussen verschillende betrokken diensten 
om ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. 
Hier gaat het vaak over het wegwerken van 
tegenstrijdigheden. Het doel van de stadskamer is 
om te komen tot een gecoördineerd stedelijk visie/
standpunt/advies voor complexere projecten en 
thema’s, waar op vandaag geen overlegstructuur 
voor bestaat.

SK



VIJF KAMERS VOOR OVERLEG

De KWALITEITSKAMER zet in op het 
begeleiden van ontwerpvoorstellen – 
zowel gebouwen als publieke ruimte – in 
functie van ruimtelijke kwaliteit. Dat 
gebeurt steeds met de opdrachtgever 
en de ontwerper, in samenspraak met 
de stedelijke diensten en vanuit de 
autonomie van de experts die in de kamer 
zetelen. Het is belangrijk dat dit gesprek 
op een zo vroeg of een zo juist mogelijk 
moment plaatsvindt, wanneer bepaalde 
ontwerpkeuzes nog bij te sturen zijn.
(afstemming IKZ)KWALITEITSKAMER

KK



VIJF KAMERS VOOR OVERLEG

De ONTWERPKAMER wil ontwerpwerk 
van stadsdiensten en externe ontwerpers 
samenbrengen, bespreken en inspireren. 
De Ontwerpkamer wil een platform 
worden om ontwerpers structureel rond 
de tekentafel te brengen. De inbreng 
vanuit verschillende ontwerpexpertises 
van diensten versterkt met externen 
zal daarin de drijvende kracht worden. 
Bovendien wordt de Ontwerpkamer 
ook de voorbereidingsplek voor 
ontwerpwedstrijden.
(afstemming IKZ, betrekken FM, ...)ONTWERPKAMER

OK



BK

VIJF KAMERS VOOR OVERLEG

De BOUWMEESTERKAMER wil initiatieven 
opzetten voor zowel een breed publiek 
als een vakpubliek, het stadsdebat 
aanzwengelen en de opgave rond 
stad maken verbreden. Het is een 
soort stadsatelier met betrokkenheid 
van stedelijke diensten, maar ook 
buurtbewoners, onderzoeksinstellingenen 
en socio-culturele actoren.BOUWMEESTERKAMER



Stad maken door in te zetten op 
gedeeld ‘opdrachtgeverschap’ 

via overleg, advies, samenwerking.

SAMEN STAD BOUWEN



VIER ROLLEN VOOR
DE BOUWMEESTER

3.
De bouwmeester zet — als ADVISEUR 
— een helder en open proces van 
bouwen in en aan de stad op. Open 
en objectief werken met het oog op 
kwaliteit.
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PROJECTOVERLEG BOUWOVERLEG

ADVIES EN OVERLEG STROOMLIJNEN

BEELDBEPALENDE PROJECTEN



AANSTELLEN ‘ONTWERPERS’





OPEN OPROEP OO3603 - GRAVENSTEEN



ONTWERP GRAVENSTEEN, MURMUUR / Dhooge-Meganck / Sabine Okkerse



ONTWERP GRAVENSTEEN, MURMUUR / Dhooge-Meganck / Sabine Okkerse



ONTWERP GRAVENSTEEN, MURMUUR / Dhooge-Meganck / Sabine Okkerse



OPEN OPROEP OO3502 - ICC-FLORALIËNHAL



OPEN OPROEP OO3601 - DESIGNMUSEUM



OPEN OPROEP OO3602 - OPERA



1.  ROBUUSTE, OPEN EN ONBEBOUWDE RUIMTE VOOROP PLAATSEN
2. STAD VRIJHOUDEN IN DE KERNSTAD
3. STAD BIJBOUWEN IN DE GROEISTAD
4. PLEINEN, STRATEN EN PARKEN TERUG ECHT PUBLIEK MAKEN
5. STADSBOULEVARD ALS DRAGENDE RUIMTE
6. RING-RING
7. EEN BREDE CONTOUR ROND DE OUDE DOKKEN
8. TRAAGHEID TESTEN OP HET OEFENPLEIN-ARSENAAL
9. STADSLANDSCHAP WATERSPORTBAAN HERWAARDEREN
10. SAMENHANG BRENGEN IN DE ZUIDELIJKE STRATEGISCHE RUIMTE

TIEN ‘FOCUSPLEKKEN’ VOOR
KWALITEITSBEGELEIDING
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ROBUUSTE, OPEN EN ONBEBOUWDE RUIMTE VOOROP PLAATSEN



STAD VRIJHOUDEN IN DE KERNSTAD



STAD BIJBOUWEN IN DE GROEISTAD



PLEINEN, STRATEN EN PARKEN TERUG ECHT PUBLIEK MAKEN



STADSBOULEVARD ALS DRAGENDE RUIMTE



RING-RING



BREDE CONTOUR ROND DE OUDE DOKKEN



TRAAGHEID TESTEN OP HET OEFENPLEIN-ARSENAAL



STADSLANDSCHAP WATERSPORTBAAN HERWAARDEREN



SAMENHANG BRENGEN IN DE ZUIDELIJKE STRATEGISCHE RUIMTE



Kansen voor kwalitatief stad maken 
dienen zich op veel plekken aan 

en via verschillende mechanismes.

SAMEN STAD BOUWEN



VIER ROLLEN VOOR
DE BOUWMEESTER

4.
De bouwmeester zal — als INSPIRATOR 
— bouwstenen aandragen voor een 
toekomstbestendige verstedelijking. 
Met een brede blik (ver) vooruit 
denken om vandaag beter te doen.



GENT IS EEN 
STAD MET 
GROEIPIJN



GENT GROEIT,
VERDICHTING IS HAPPENING



“JE KUNT HET DE MODALE VLAMING NIET 
VERWĲTEN DAT ZĲN IDEALE WONING 

NOG STEEDS EEN VRĲSTAAND HUIS MET 
EEN OPRIT EN EEN TUIN IN EEN RUSTIGE 

STRAAT IS”

Vandaag in de 20ste E gordel, Wondelgem



Interview Vlaams Bouwmeester, Knack 5 december 2017



Woning T, arch. Van Gelder - Tilleman, Feeling Wonen nr 180, oktober 2017



+10.000
WONINGEN



Stadsontwikkeling Oude Dokken, Project Handelsdok Westkaai

1/2



+2°
Klimaat-as langsheen de Schelde, Gentbrugge



DE STAD IS 
SUPER
DIVERS





GAS - Gemeentelijk algemeen structuurplan Gent, 
1982

ROS - Ruimtelijke ontwikkelingsstructuur Gent, 
1993

RSG - Ruimtelijke structuurplan Gent, 
2003

RvG - Ruimte voor Gent, 
2017



Is bouwen aan een complete stad voor 
mensen in plaats van 

louter een aantrekkelijke stad.
Is zowel werken aan de fysieke 
vorm van de stad als aan het 

maatschappelijk programma. Dus zowel 
aan de gebouwde stad als de geleefde 

stad. De stad als ville en cité .*

*Richard Sennett, Building and Dwelling, Ethics for the city, 2018



De opgave waar de stad voor staat 
hoeft niet te draaien om concurrentie 

om de ruimte. Ze biedt kansen voor 
een sterk mobiliserend perspectief. De 

toekomst is daarbij een kans.



WIR 
SCHAFFEN 

DAS



STAD 

BIJBOUWEN
STAD 

VRIJHOUDEN
Vandaag in de 19de E gordel, Brugse Poort



STAD 

BIJBOUWEN





krapte in aanbod
onaangepaste woningtypes

te hoge huur- en koopprijzen
ondermaatse kwaliteit



INZETTEN OP 
EEN BREDER 

WOONAANBOD







Overzicht verkavelingsvoorstellen, Gent



#1 
stop met gaten vullen



& verdicht 
gericht 



#2
woon 

in de brede rand 
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2.4. We verdichten op een slimme 
manier in de nabijheid van 
voorzieningen, knooppunten in 
het mobiliteitsnetwerk en water 
en groen 

 
We verdichten slim, dat wil zeggen vooral in de nabijheid 
van voorzieningen, van stedelijke groen-blauwe ruimtes 
en nabij de knooppunten in het openbaarvervoer- en 
fietsnetwerk. Tegelijk creëert verdichten op de ene plek 
mogelijkheden om op een andere plek te verluchten.
Behalve ter hoogte van knooppunten aan de steenwegen 
en de groenklimaatassen zijn er nog veel mogelijkheden 
tot verdichten nabij ruimtelijke knooppunten in de groei-
stedelijke gebieden of 20ste-eeuwse wijken. Daar nemen 
woningen nu vaak veel ruimte in, op een inefficiënte 
manier dan nog, en zijn ze vooral op autobereikbaarheid 
gericht. We starten een transitieproces om de ruimte in 
die wijken beter te gebruiken. 

Op die ruimtelijke knooppunten creëren we dynamiek 
door functies te verweven: behalve extra woningen ko-
men er ook voorzieningen, werkgelegenheid en (groene) 
publieke ruimte aan de verdichtingsplekken. Die ver-
wevenheid creëert microcentraliteit en maakt bijvoor-
beeld meervoudig ruimtegebruik mogelijk. Ze levert de 
noodzakelijke hoeveelheid gebruikers voor het openbaar-
vervoer- en fietsnetwerk en creëert extra mogelijkheden 
voor (collectieve) energievoorzieningen.
Infrastructuur voor het openbaar vervoer, fietsen en 
voetgangers domineert de inrichting van de ruimtelijke 
knooppunten. Zo komen nieuwe stedelijke knooppun-
ten tot stand, plekken van microcentraliteit, met een 
eigenheid op maat van de plek. Dit betekent dat we 
de ruimtelijke draagkracht en de leefbaarheid op die 
plekken (voldoende ruimte voor groen, leesbaarheid, 
verkeersveiligheid, minder geluid en fijn stof…) respec-
teren. Verdichten vraagt daarom om een gebiedsspeci-
fieke aanpak. Het is niet de bedoeling dat élke plek in de 
stad een ruimtelijk knooppunt wordt. We respecteren de 
draagkracht en de genius loci van een zone of wijk.

We onderscheiden naast de kanaalzone vier deelruim-
ten: de binnenstad (het historisch centrum en het 
Kunstenkwartier), de kernstad (19de-eeuwse wijken), de 
groeistad (20ste-eeuwse wijken) en het buitengebied 
(het Kouter- en Leieland, de Moervaartvallei, de kanaal-
dorpen en een stuk van de Scheldevallei). Elk van deze 
deelruimten heeft een eigen morfologie, functionele 
samenstelling en verschijningsvorm die vraagt om een 
eigen werkwijze. We werken voor iedere deelruimte en 
entiteit een verdichtings- of ontpittingsstrategie op maat 
uit met aandacht voor het bestaande patrimonium en 
weefsel. Mariakerke-Kolegem vraagt bijvoorbeeld om 
een andere verdichtingsstrategie dan het centrum van 
Sint-Denijs-Westrem of het historisch centrum. In de 
kernstad ligt de nadruk dan weer op herstructurering 
en verluchting. In perifere kernen is verdichting zinvol, 
maar op de bescheiden schaal van het buitengebied.

Ruimte Voor Gent, 2018
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#3
denk voorbij 

grondgebonden 
wonen



#4
meng woonvormen 

gebiedgericht



INZETTEN OP 
VERBREDING VAN 
HET WOONMODEL



#5 
bouw een woonmodel 

op drie poten
private koop & huur + sociale huur 

+ hybride “stadswoningen”



faciliteer
huur 



#6
gebruik publieke 

grondpositie 
als hefboom



#7
biedt zuurstof 

voor sociaal wonen



#8
sluit allianties en 

schaal ze op



#9
zet in op specifiek 
maatschappelijk 
woonvastgoed



INZETTEN OP 
DE BREDERE

WOONKWALITEIT



#10 
schaal renovatie op 



#11 
en ga terug slopen
om woonkwaliteit

te verbeteren 



& bouw steeds 
duurzaam terug



#12
durf anders wonen



HERVERKAVELEN, project Ecowijk Gantoise (BUUR)



HERVERKAVELEN, project Oostakker (Henk De Smet - Paul Vermeulen)Zicht op het kasteelpark vanop de Wulverdam. 
Kasteelbewoners en woningen hebben hun adres aan het park. Het wandelpad dat de woonerfstraat verbindt met de Wulverdam deelt het park op in een bos en speelweide. 



HERVERKAVELEN, project Sint Amandsberg (GAFPA)



HERVERKAVELEN, project Sint Amandsberg (GAFPA)



Schakelwoningen, Project Zeemanstuin (Bart Dehaene, ECTV, Meta architecten)



Collectief Wonen, Schilderstraat (Havana Architectuur)



Collectief Wonen, Bijgaardenhof (Bogdan - Van Broeck)



Herbestemming naar wonen, Leopoldskazerne (360 - B2Ai (BURO II + ARCHI+I) - Sergison Bates)



Stadsontwikkeling Oude Dokken, Project Handelsdok Westkaai (360 + Bulk architecten)



Stadsontwikkeling Stationsomgeving, Project Rinkkaai (EVR, KCAP, Fris ih Landschap, Omgeving)



#13 
verdicht enkel 

met lokale 
meerwaarde



#14
maak een 

aantrekkelijke 
woonomgeving



en voorzie slim 
ruimte voor het pro-
gramma van de stad



Ruimte Voor Gent, 2018
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III. De visie en concepten toegepast

een cluster van een bakker, slager, bankkantoor, speel-
plein of café.
We zullen de korrelknooppunten gaandeweg detecteren, 
door onder andere bouwblokonderzoeken, stadsvernieu-
wingsprojecten en beoordelingen van nieuwe ontwikke-
lingen.

Mensgericht plannen
De methodiek om tot de knooppunten te komen is inge-
geven vanuit een systeemdenken, een puur mechanische 
benadering. Uiteraard is het bij de uitbouw van dergelijke 
knooppunten niet de bedoeling om dit zo maar toe te 
passen. Elke plek heeft zijn eigenheid, zijn bewoners, zijn 
geschiedenis, … en die moeten afleesbaar blijven in de 
knoop. Geen enkele stedelijke knoop is gelijk aan een an-
dere. We kunnen en mogen het generieke kader niet tot 
in het detail doortrekken. Bij elke knoop kijken we naar 
de bestaande context en naar de mogelijkheden van de 
plek. Daarbij is ook de interactie met de buurt belangrijk 
om te bepalen wat kan en wat niet. We moeten rekening 
houden met voorkeuren en percepties. Elke plek is im-
mers uniek en moet die uniciteit blijven uitdragen, ook bij 
verdere ontwikkeling. We mogen de burgerparticipatie en 
de bewegingen van onderuit niet miskennen. Voorbeel-
den zijn Ledeberg Leeft, Muide Meulestede Morgen, En 
Route, Wondelgem Swingt , Overlegplatform Zwijnaarde 
en Viadukaduk.

De knooppunten zijn op de kaart aangeduid met con-
centrische cirkels rondom het zwaartepunt. Dit zijn 
symbolische aanduidingen. Deze concentrische cirkels 
tonen de invloedssfeer van een knooppunt aan. Stads-
regionale knooppunten hebben grotere concentrische 
cirkels dan stedelijke knooppunten, die op hun beurt dan 
weer groter zijn dan wijkknooppunten. Korrelknooppun-
ten werden niet aangeduid, maar zullen uiteraard een 
kleinere concentrische cirkel hebben. De invloedssfeer 
is per schaal anders. Het zijn symbolische aanduidingen, 
wat wil zeggen dat we telkens per plek moeten kijken wat 
de al gemaakte keuzes zijn voor de omliggende buurt. 
Dit kan bijvoorbeeld al in bestaande uitvoeringsplannen 
terug te vinden zijn, maar kan ook via burgerparticipatie 
naar boven komen. 
Voorbeeld: Voor de stationsomgeving Gent-Sint-Pieters 
is een invloedssfeer aangeduid van 800m, waardoor 
bijvoorbeeld de Rijsenbergwijk in deze cirkel vervat zit. 
Het recent goedgekeurde RUP Rijsenberg gaf echter al 
een gedetailleerde visie over de ontwikkeling van dat 
specifieke gebied, het Ruimtelijk Onderzoek Rijsenberg25. 
Deze visie primeert op het feit dat de zone binnen de 
invloedssfeer van het stadsregionaal knooppunt ligt.

25 Ruimtelijk Onderzoek Rijsenberg, eindrapport juni 2011, te consulteren op https://
stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/
uitvoering-van-het-beleid/ruimtelijke-ordening/gemeentelijke-rups-en-bpas/voorbe-
reidende-studies/ruimtelijk-onderzoek-rijsenberg-eindrapport  

(Dikkelindestraat) is er vandaag niets aanwezig: enkel 
een hoofdfietsroute en een hoogfrequente tramroute. 
Deze plek zou – zonder in te grijpen in het park, dus 
met volledig behoud van het groen – een aantal bijko-
mende functies kunnen krijgen zodat microcentraliteit 
ontstaat: een coworkingspace, een kantoor, een kinder-
opvang, gecombineerd met woonverdichting. 

• De wijk tussen de Hogeweg en de Waterstraat kent de 
komende jaren een grote bevolkingstoename door de 
verschillende woonontwikkelingen die daar in opbouw 
zijn. In dit gebied ontbreken echter voorzieningen voor 
de sterk groeiende bevolking: een kruidenier, bakker, 
buurtsupermarkt, kindercrèche,… zijn noodzakelijk. 
Een clustering van deze functies zou idealiter op de 
kruising van de Sint-Bernadettestraat en de groen-
klimaatas komen. Afhankelijk van de keuzes voor de 
sociale huisvesting in de Sint-Bernadettewijk kunnen 
deze functies er wel of niet komen.

• Het gebied rond de Beelbroekstraat is volop in opbouw: 
momenteel wordt enkel een woonfunctie voorzien. Om 
in heel dit oostelijk deel van Sint-Amandsberg micro-
centraliteit te creëren zijn bijkomende voorzieningen 
nodig op een gecentraliseerde plek. Als er op lange ter-
mijn opnieuw een station zou komen aan de Beelbroek-
straat – Veldekensstraat, dan zou deze plek geschikt 
zijn om deze microcentraliteit op te nemen.

Een aantal wijkknooppunten ligt in de onmiddellijke nabij-
heid van stedelijke knooppunten. In plaats van deze als 
één groot knooppunt aan te duiden, is het belangrijk hier 
de differentiatie tussen de schaalniveaus te behouden. 
Het gaat daarbij om volgende knooppunten:
• S13 Wondelgem (tram tot Vroonstalledries) en W15 

Wondelgem centrum
• S02 Zuiderpoort en W01 (Ledebergplein)
• S16 Kortrijksesteenweg Carrefour (Sint-Denijs-West-

rem) en Gemeenteplein (Sint-Denijs-Westrem)
• S09 Arsenaal en W21 Braemkasteelstraat

De wijkknooppunten voorzien vooral in buurtonder-
steunende functies voor de wijk zelf, de invloedssfeer 
en het gebruik van de voorzieningen zijn vooral lokaal. 
De stedelijke knooppunten bedienen daarentegen een 
groter stadsdeel en kunnen een grotere verdichting en 
verweving krijgen. Ook mensen van buiten de wijk maken 
gebruik van dit knooppunt. Het is dus belangrijk om de 
eigenheid van elk schaalniveau te respecteren. Grotere 
stedelijke functies planten we in op de stedelijke knoop-
punten, kleinere buurtgerichte functies eerder in de 
wijkknooppunten.

Korrelknooppunt: Deze knooppunten bevinden zich 
vooral in de 20ste-eeuwse wijken. Dit zijn de kleinere 
plekken in een wijk waar de onmiddellijke bewoners baat 
bij hebben (buurtniveau). Het zijn kleinere winkels die op 
wandelafstand van de omliggende woningen liggen, zoals 



Stedelijke bibliotheek De Krook, Coussée en Goris



Stadsontwikkeling Oude Dokken, Stadsgebouw Melopee (XDGA architecten)



Stadsvernieuwing Ledeberg, Standaertsite (Murmuur, AE architecten, Carton123)



Stadsontwikkeling Tondelier, Krono - woongebouw met sporthal (Henk De Smet - Paul Vermeulen)



DC Gentbrugge stadsgebouw 2.0 (Trans architectuur en stedenbouw)
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3.2 De verbeeldingskaart 2.0 

Verbeeldingskaart van het vernieuwde Citadelpark; de verbeeldingskaart

vormt het streefbeeld voor de werkzaamheden voor de komende 10 a 20 jaar.
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Dakenplan nieuwe toestand 2038 Labo A&S
5/04/2017

Dakenplan ruimtelijk model horizon 2038 10m 50m 100m

Eindrapport - masterplan campus De SterreLabo A & S DEEL 2 - Ruimtelijke ontwikkelingen RUIMTELIJK MODEL HORIZON 2038
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‘Als het viaduct
verdwijnt,
schept dat veel
mogelijkheden’

12 DeMorgen.MAANDAG 30/10/2017

2
Viaduct van Gentbrugge

“Een van mijn favoriete plekken in Gent”, ver-
rast Vanden Abeele. “Niet om wat het nu is,
maar om wat het kan worden.” Als het van de
stadsbouwmeester afhangt, moet het viaduct
op termijn weg. Nu al worden volop alternatie-
ven onderzocht, een nieuw tracé dat het verkeer
naar de R4 leidt, bijvoorbeeld. 

“Een bouwwerk als dit hoort niet meer bij
een moderne stad. Net als de fly-over die het 
verkeer van de autosnelweg rechtstreeks het
Gentse stadscentrum in stuurt. Niet alleen van-
wege de negatieve impact op de luchtkwaliteit
en de geluidsoverlast die zulke infrastructuren
veroorzaken, maar vooral om de immense hoe-
veelheid ruimte die ze inpalmen. Als het viaduct
verdwijnt, biedt dat enorm veel mogelijkheden.
Daar moeten we nu al over durven na te den-
ken. Waarom zou een site die nu nog naast of
onder een snelweg ligt in de toekomst geen echt
deel van de stad kunnen zijn?”

3
Keizerspark Ledeberg

Het weer helpt niet echt voor het punt dat
Vanden Abeele in het Keizerspark wil maken.
“Nu is het een grijze dag, maar zodra er ook
maar een beetje zon is, loopt dit parkje hele-
maal vol. En dat terwijl de ligging, vlak naast de
stadsring, verre van ideaal is. Dat bewijst hoe
groot de vraag naar groen en vrije ruimte in
deze stad is.”  

Dat bij zijn officiële titel de nadruk op ‘bouw’
ligt, vindt Vanden Abeele dan ook niet helemaal
correct. “De beslissing om op bepaalde plaatsen
niet te bouwen is minstens even belangrijk.” 

de kerkfabriek, om maar die drie te noemen,
een hele reeks leegstaande gebouwen in hun
vastgoedportefeuille waar nu niets mee
gebeurt. Terwijl die panden perfect dienst kun-
nen doen als buurthuis, ontmoetingsplaats of,
waarom niet, om de kwetsbare groepen waar ik
het in het Keizerspark over had op een kwali-
teitsvolle manier te huisvesten.”

5
De Stadshal

De Stadshal is een plek waar je als kersvers bouw-
meester niet even omheen kunt fietsen. “Telkens
als ik mensen vertel waar ik mee bezig ben, volgt
steeds dezelfde vraag: ‘Wat vind jij nu van de
Stadshal?’ Eigenlijk ben ik daar heel blij mee. Niet
omdat ik per se mijn mening wil geven, maar wel
omdat het erop wijst dat architectuur, dankzij dit
gebouw, een gespreksonderwerp geworden is.” 

In Gent zijn de voorbije jaren te veel gebouwen
neergepoot waar je niets bij voelt, vindt Vanden
Abeele. Daar hoopt hij verandering in te brengen.
“We hebben meer stadshallen nodig. Je kunt dit
gebouw prachtig vinden of verschrikkelijk, maar
dat doet er eigenlijk niet toe. Het belangrijkste is
dat het je niet koud laat. Dat is wat alle architec-
tuur eigenlijk zou moeten doen.”  

Dat we in het Keizerspark halt houden, heeft
nog een andere reden. “Deze zomer hebben
twee gezinnen even in het park moeten over-
nachten. Zij zijn lang niet de enigen die binnen
het huidige woonbeleid uit de boot vallen. Het
stadsbestuur doet terecht veel moeite om Gent
aantrekkelijk te maken voor tweeverdieners,
maar daardoor komen andere bevolkingsgroe-
pen minder aan bod. Kunnen we bijvoorbeeld
niet op zoek gaan naar andere manieren om
studentenhuisvesting te organiseren? Wat met
senioren? En dan hebben we het nog niet over
de maatschappelijk kwetsbare groepen gehad.
We moeten ook nadenken over vormen van tij-
delijke huisvesting voor nieuwkomers, mensen
zonder papieren of daklozen.”

4
Het Zuid

We houden halt voor de vroegere stadsbiblio-
theek. Onder de noemer NEST hebben een aan-
tal sociaal-culturele verenigingen carte blanche
gekregen om nog tot eind dit jaar hun ding te
doen met het, tijdelijk, leegstaande gebouw. Die
vormen van creatief hergebruik wil de bouw-
meester vaker zien. 

“Gent kampt met een chronisch plaatsge-
brek. Tegelijk hebben de stad, de provincie en

Ook Gent heeft nu een eigen stadsbouwmeester, maar welke visie heeft die op zijn stad? Peter Vanden
Abeele doet ze uit de doeken tijdens een fietstocht met vijf haltes. ‘We moeten verdichten. Bouwen dus.’ 
PIETER DUMON

1
Ecowijk Gantoise

Dat hij lang getwijfeld heeft over het vertrek-
punt van onze fietstocht, vertelt Peter Vanden
Abeele wanneer hij de Bruiloftstraat in
Gentbrugge in komt gereden. “Het was 
misschien logischer om in het stadscentrum te
vertrekken, maar de uitdaging voor de komende
jaren ligt hier, in de rand.” 

Gent is dezer dagen hot op de woningmarkt,
steeds meer mensen willen er wonen. Maar al
die Gentenaars in spe onderbrengen in kwalita-
tieve, betaalbare woningen blijkt geen sinecure.
“We moeten verdichten”, legt Vanden Abeele
uit. “Bouwen dus. En in de rand van de stad vind
je nog de plaats om dat te doen. Zoals hier, op de
site waar het stadion van AA Gent stond.” 

Maar bouwen zoals we dat vroeger deden –
elk huis zijn eigen tuin(tje) – is geen optie meer.
In de ecowijk, goed voor zowat driehonderd
woningen met een zo klein mogelijke ecolo -
gische voetafdruk, wordt de groene ruimte
gedeeld. En dat is niet het enige aandachts-
punt. “Je kunt hier, midden in een woonbuurt,
niet zomaar driehonderd woningen neerpoten.
Je moet ook meerwaarde voor die buurt creë-
ren. Door te zorgen voor scholen, winkels of
kinderdagverblijven, bijvoorbeeld. Op die
manier creëer je een draagvlak voor zo’n pro-
ject.” 

Al vertellen de affiches ‘Ecowijk=Ja/
Eurowijk=Neen’ die overal in de Bruiloftstraat
hangen een ander verhaal. “Eigenlijk is dit een
hoopvolle boodschap”, vindt Vanden Abeele.
“De mensen hier zijn niet tegen een project. Ze
stellen zich wel vragen bij het aantal woningen
en de financiële constructies errond. Daar ligt
een van mijn belangrijkste taken als bouwmees-
ter: zorgen voor transparantie, duidelijke aan-
bestedingen en open communicatie bij grote
bouwprojecten.” 
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► Creatieve 
invullingen van

leegstaande
gebouwen, 

zoals de voor-
malige stads -

bibliotheek, 
wil de nieuwe

stadsbouw-
meester vaker

zien.
© ERIC DE MILDT

► Als het van 
Peter Vanden
Abeele af-
hangt, maakt
het viaduct van
Gentbrugge
plaats voor be-
wonersruimte.
© ERIC DE MILDT
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PETER VANDEN ABEELE wil zo snel mogelijk een 
oplossing voor de ‘brokkelbrug’ in Gentbrugge. 
Alle pistes moeten op tafel komen, maar hij 
droomt vooral van een toekomst zonder viaduct.

Het Gentse 
viaduct is moe
Op veel plaatsen in Vlaanderen

bepalen infrastructuurprojecten
uit de vorige eeuw te hard de leef
kwaliteit van die steden en wijken
waar ze door snijden. Ledeberg en
Gentbrugge worden sinds 1970
doorsneden door het viaduct van
de E17. Destijds was dat viaduct
een teken van vooruitgang, maar
vandaag is het een symbool van
een achterhaalde infrastructuur
cultuur. Bovendien verkeert het in
een lamentabele staat: er vallen
letterlijk brokstukken af. Bouw
kundig bewijst dit voorval dat het
viaduct ‘op’ is. Maar vooral men
taal is de impact van een brok be
ton op de grond groot: het dwingt
ons ook om de vraag te stellen of
een snelweg dwars door het stads
weefsel nog van deze tijd is. Dat is
niet alleen een infrastructurele
kwestie. Het heeft ook consequen
ties op het vlak van mobiliteit en
stedelijke ontwikkeling. In één
woord: het gaat om de leefbaar
heid.

Eeuwige tweede
Met oplapwerk kunnen we de

levensduur van het viaduct rek
ken. Vanuit veiligheidsoogpunt is
dat op korte termijn noodzakelijk,
maar het kan niet de bedoeling
zijn het fundamentele probleem
zo nog decennia voor ons uit te
schuiven. Het viaduct moet wor
den gerenoveerd, maar het mo
mentum is er nu om heel het via
duct fundamenteel in vraag te
stellen. Dat vergt niet alleen een
dringende, maar ook een slimme
investering. Op de Vlaamse prio
riteitenlijst staat Gent altijd net
niet vooraan in de rij. Je kunt het
lot van Gent vergelijken met dat
van de ‘eeuwige tweede’. Dat het
viaduct – ondanks zijn slechte
bouwkundige staat en ongelukki
ge ligging – niet als een van de
dringendste infrastructuuropga
ves in Vlaanderen beschouwd
wordt, is een rechtstreeks gevolg
van dat ‘syndroom’. De volgende
Vlaamse regering moet van het in
frastructuurnetwerk in de Gentse
regio een topprioriteit maken.

We moeten alle ideeën op tafel
durven te leggen. Moet het via
duct worden gerenoveerd met en
kele strategische ingrepen? Biedt
een tunnel een betere oplossing?
Is het beter de snelweg gelijk
gronds te brengen of in te sleu
ven? Of leiden we het verkeer van
de E17 beter om?

Elke piste zal voor en nadelen
hebben, andere kansen creëren en
problemen lokaal of stadsregio
naal oplossen. Het vraagstuk van
het viaduct gaat ook over de rol
van de R4oost en de E40, en over
hoe het infrastructuurkluwen ten
zuiden en oosten van Gent opti
maal benut kan worden, met zo
weinig mogelijk impact op de leef
baarheid voor de bewoners van
Gentbrugge en Ledeberg, maar
ook voor alle bewoners van de
stadsregio, dus ook de mensen in
Zwijnaarde, Merelbeke, Melle,
Destelbergen en Heusden.

Die impact op de omgeving is
niet gering. Dagelijks rijden onge
veer 120.000 voertuigen over het
viaduct. Het is belangrijk dat het
aantal verplaatsingen in vracht
of personenwagens afneemt, wat
de oplossing ook wordt. Zo’n afna
me zal sowieso een gunstig effect
hebben, vooral wat geluidshinder
en luchtkwaliteit betreft.

Autoloze test
Het zal niet volstaan om alleen

de ingenieurskunde – zeg maar:
het probleemoplossend denken –
los te laten op deze problematiek.
Er is ook behoefte aan creatief
ontwerpdenken om nieuwe oplos
singen te ontdekken en te onder
zoeken. De voorbije jaren is op au
toloze zondagen getest wat een
toekomst zonder de flyover naar
het Gentse Zuid kan betekenen.
Zoiets is ook denkbaar voor de
‘brokkelbrug’. Zo kunnen we tes
ten wat het betekent als het door
gaande verkeer omgeleid wordt
over de R4 en E40. Waarom bij
voorbeeld niet geregeld het via
duct 24 uur lang, van zaterdag
nacht tot zondagnacht, afsluiten?

We moeten dromen van een
toekomst zonder viaduct en kij
ken wat de maatschappelijke ba
ten zullen zijn. Denk aan de ver
keersdruk en vooral aan de ruim
tedruk. Want daar zit de echte
winst: in de ruimte die recht
streeks beschikbaar wordt voor

Waarom niet 
geregeld het 
viaduct 24 uur 
lang, van zaterdag
nacht tot zondag
nacht, afsluiten?

Gent en dus niet langer voorbe
houden zal zijn voor het boven
lokale verkeer. In het geding is
ook de opwaardering van een veel
groter gebied, dat dan niet langer
in de spreekwoordelijke schaduw
van het viaduct zal liggen. Door
bang weg te blijven van zulke
plaatsen geven we ze als het ware
op als deel van de stedelijke ruim
te. Gent en Vlaanderen hebben
nogal wat plekken waar grote in
frastructuur in of dicht bij de leef
omgeving ligt. We moeten al die
plekken claimen.

Bruggenbouwer
Gent kan en wil deze klus niet

in zijn eentje klaren. Deze opgave
vraagt aandacht op verschillende
schalen: de wijken rond de brug
die haar directe impact voelen, de
stad Gent die de bestuurlijke ver
antwoordelijkheid heeft over het
grondgebied, de stadsregio die in
beeld komt, zodra het kluwen van
infrastructuur ten zuiden van
Gent in beeld komt, Vlaanderen
als infrastructuurbeheerder van
het viaduct.

Iedereen moet aan de tafel om
mee te spreken, te denken en te
tekenen. Het klinkt eenvoudig,
maar het is allesbehalve evident.
We mogen niet naïef zijn. Een
coalition of the willing zal er niet
vanzelf komen. Er is in Gent nood
aan een aanjager en inspirator. Of
dat een intendant of een project
leider is, is niet cruciaal, zolang
het maar een bruggenbouwer is.
Zo’n traject betekent per definitie
dat je niet vooraf een ‘beste oplos
sing’ naar voren schuift. Dat is
geen participatie, want zo sluit je
de dialoog a priori uit en bouw je
alleen op loopgraven. En dat is nu
net een van de weinige vormen
van infrastructuur die we níét in
overweging nemen als potentiële
oplossing voor de ‘brokkelbrug’.

Neem geen beslissingen over
de hoofden van de Gentenaars
heen, maar ga samen met hen op
zoek naar toekomstgerichte op
lossingen.

PETER 
VANDEN ABEELE
Stadsbouwmeester 
Gent en auteur van 
het stadsessay 
‘Brokkelbrug’ dat 
gisteren is 
voorgesteld.

Begin jaren 70, toen het viaduct nog splinternieuw was. © beeldbank stad gent
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