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Aanleiding 
• De projectontwikkeling voor de nieuwe 

duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters 
is aan de gang

• Bij beoordeling van bouwprojecten kijken 
we naar
– de uitgangspunten en doelstellingen voor het 

project Gent Sint Pieters
– de concrete ruimtelijke opties die uit het 

proces zijn gekomen
– de kwaliteiten die het bouwproject meebrengt  



Opbouw van deze toelichting 

• Over de uitgangspunten
• Over de opties uit het proces en de 

kwaliteitsbegeleiding
• Over de afwegingselementen bij nieuwe 

projecten
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Uitgangspunten ademen duurzame 
stadsontwikkeling 

• Uit Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997):
– Bijkomende vraag naar wonen en werken vooral 

concentreren in stedelijke gebieden (= principe van 
“nabijheid”)  

– Onderbenutte ruimtes invullen met ietwat hogere 
stedelijke densiteit

– Inzetten op andere vervoerswijzen (fiets, OV)
– Nieuwe stadswijken uitbouwen aan knooppunten van 

openbaar vervoer
= kiezen voor vernieuwde stations en densere 

stadsontwikkeling aan Gent Sint Pieters en Gent 
Dampoort 

• Uit Ruimtelijk Structuurplan 
Gent (2003)
- Gent Sint Pieters en omgeving 

- knooppunt voor openbaar 
vervoer

- dense stadsontwikkeling met 
kantoren én wonen met 
ondersteunende diensten

- groene relatie doorheen 
stadsontwikkeling met zachte 
verbinding naar Blaarmeersen

- torengebouwen voor 
stadslandschappelijke 
meerwaarde (“Gent - stad van 
torens en rivieren”)



“Gent als stad van torens en rivieren”

Van gesloten naar meer open 
procesvoering 

• 1998-99: stadsontwerp 
Xaveer De Geyter –
Tritel 
– Verdichting met stedelijke 

functies
• Kantorenconcentratie
• Nieuwe skyline
• Vernieuwende opvatting 

van ‘OV knoop’
– Weinig aandacht naar 

bestaande stedelijke 
omgeving 

– Aandacht veeleer naar 
product dan naar proces

= voor Stad Gent geen inhoudelijke basis voor nieuwe stadswijk + vraag 
naar open proces 



• 2004: Samenwerkingsovereenkomst 
– Samen werken aan een geïntegreerde ontwikkeling en een 

duurzaam stadswijk
– Stad Gent – NMBS – De Lijn – AWV- Eurostation

• 2002-05: nieuw ontwerpproces met vooral 
aandacht voor omgeving en publieke ruimte
– Nieuw stadsontwerp Xaveer De Geyter en Marc Martens voor 

Fabiolalaan
• beter ruimtelijke vertaling van uitgangspunten
• Aanzet van aandacht naar directe omgeving 
• Geen afgewerkt product maar veertien sterke inhoudelijke 

krachtlijnen

= 14 krachtlijnen zijn voor ons als Stad Gent enerzijds abstract genoeg 
om lange termijn project te bouwen en anderzijds garantie op een
duurzame stadsontwikkeling







– Hoogbouweffectenrapportage verbetert stadsontwerp 
met aandacht naar zonlicht en windhinder

– Mobiliteitseffectenrapportage levert  met duurzaam 
scenario basis voor parkeren, fietsen en OV 

– Nota Publieke Ruimte geeft programma van eisen 
voor aanleg openbaar domein en is basis voor plan 
Alain Marguerit

• Bundeling van studies met inhoudelijke opties in 
Synthesedocument 2005 
– Veertien krachtlijnen uitgewerkt met programma en 

deelprojecten  
– Basis voor gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
– Basis voor plan milieu-effectrapportage

• Uitwerking van plan openbaar domein door Alain 
Marguerit (2005)
– Publieke ruimte van station loopt door naar ruime omgeving
– Veel aandacht naar samenhang bebouwing en publieke ruimte 

in Fabiolalaan
• Vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (2006) 

– Gedetailleerde juridische vertaling Synthesedocument
– Basis voor alle stedenbouwkundige aanvragen 

= wel meer vraag vanuit omgeving voor inhoudelijke 
betrokkenheid

= ook meer aandacht nodig naar ruimtelijke samenhang 
met Rijsenbergwijk



• Synthesedocument 2005 als inhoudelijk kader (2005 ) 
– Veertien krachtlijnen uitgewerkt naar programma en 

deelprojecten  
– Basis voor gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
– Basis voor plan milieu-effectrapportage

• Plan openbaar domein Alain Marguerit (2005)
– samenhangende aanleg station en zijn ruime omgeving
– Verbetert samenhang tussen bebouwing en publieke ruimte in 

nieuwe stadswijk 
• November 2006: gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

– Vrij gedetailleerde vertaling van opties Synthesedocument 2005
– Basis voor alle stedenbouwkundige aanvragen 

= vraag naar grotere inhoudelijke betrokkenheid buurt
= vraag naar meer aandacht voor aansluiting naar Rijsenbergwijk 











Grafisch plan gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Stationsomgeving Gent Sint 
Pieters”



Structurele dialoog met omgeving en 
kwaliteitsbegeleiding

• Klankbordgroep en Kwaliteitskamer (2006-2010) zorgen 
voor inhoudelijke verbeteringen 
– Sterkere ruimtelijke samenhang nieuwe stadswijk met 

Rijsenbergwijk (onderzoek BUUR)
– Duurzaamheidsprincipes concreter vertaalt
– Publieke ruimte naar ontwerp van A. Marguerit wordt zichtbaar
– Densiteit (binnen de grenzen van RUP) vermindert ifv 

levendigheid nieuwe stadswijk, bijkomend wijkpark thv S. 
Lilarstraat, aandacht voor woonwensen en samenhang 
Rijsenbergwijk

– Onderzoek brugverbinding met Blaarmeersen ifv inpassing in 
parkzone en natuurwaarden

• Dialoogcafés leveren materiaal voor het ontwerpend 
onderzoek

• Communicatieteam op kruissnelheid 
• Private partner organiseert voor A1 kantoorgebouw 

wedstrijdformule
– Samenwerking leidt tot efficiënt proces 
– Ruime aanvaarding van project en inrichtingsplan voor zone 

A/B1
– Kwaliteitsbegeleiding door POLO

= alle inzichten, afspraken en consensus uit proces en 
kwaliteitsbegeleiding gebundeld in nieuw Synthesedocument 
2010

en aanvaard door alle actoren



• Synthesedocument 2010 bevat
– Context (RUP, onderzoek duurzame ontwikkeling, …)
– Krijtlijnen ontwikkeling Fabiolalaan
– Stadsontwerp Fabiolalaan

• Voor zone A/B1 = inrichtingsplan POLO voor A1
• Zone B = wijkcentrum
• Zone C = groene rand

– Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

• Kwaliteitsbegeleider POLO verfijnt inrichtingsplan A1 en  
stedenbouwkundige randvoorwaarden zone A/B1 in 
Beeldkwaliteitsplan (2012)

= beide documenten zijn resultaat van interessant proces, ze verfijnen 
inhoudelijk het RUP (met de veertien krachtlijnen) en ze vormen 
gedragen basis voor beoordeling voor actuele bouwprojecten













Drie complementaire inhoudelijke kaders 
voor beoordeling nieuwe bouwprojecten 
• Stedenbouwkundig ambtenaar / college maakt steeds 

twee evenwaardige afwegingen bij bouwprojecten
1. Wat is “juridische basis” = RUP
2. In hoeverre ondersteunt bouwproject “de goede ruimtelijke 

ordening” = Inhoudelijk gedachtengoed uit Synthesedocument 
2010 én Beeldkwaliteitsplan 

• RUP voorschrift en MER vragen nog specifieke 
bijkomende informatie
– Inrichtingsstudie zone
– Mobiliteitsnota
– Schaduwstudie 
– Windstudie

• Adviezen en openbaar onderzoek vervolledigen het 
kader voor beoordeling 


