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1. Introductie

Ongeveer een eeuw na de bouw van het
station Gent-Sint-Pieters is het station en de
omliggende woon-, werk- en leefomgeving van
de stationsbuurt van Gent-Sint-Pieters tijdens
het afgelopen decennium in volle
transformatie. Op die manier wordt een poging
ondernomen om tegemoet te komen aan de
complexe ontwikkelingen en zeer diverse
vereisten die zich manifesteren in de 21ste
eeuw.
Recent werd, tien jaar na het startsein voor het
stadsontwikkelingsproject, een reflectietraject
georganiseerd met als doel na te gaan of
nieuwe inzichten op vlak van wonen,
samenleven en mobiliteit nog voldoende
weerklank vinden in de sinds 1997 ontwikkelde
plannen. Binnen dit traject werd via een online
enquête en twee themawandelingen met
daaraan gekoppeld gesprekstafels met een
ruime groep stakeholders gereflecteerd over
het project en het procesverloop. Dit werd
aangevuld met de input vanuit een aantal
externe experten op het vlak van mobiliteit,
stadssociologie en ruimtelijke planning. Vanuit
dit reflectietraject kwam de suggestie om
een sociaal-ruimtelijk onderzoek te voorzien als
basis voor de verdere ontwikkeling van de
stationsomgeving. De opdracht van het sociaalruimtelijk onderzoek werd gesitueerd op het
vlak van zowel ruimtelijke en
programmatorische vraagstukken als op het
vlak van processen van samenleven tussen de
bestaande en toekomstige bewoners.
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De Stadsacademie tekende in op dit sociaalruimtelijk onderzoek, ondersteund door
onderzoekers verbonden aan de vakgroep Sociaal
Werk en Sociale Pedagogiek (UGent) en het team
van Architecture Workroom Brussels. De
Stadsacademie kadert het stationsontwikkelingsproject in Gent Sint-Pieters als een
complexe duurzaamheidskwestie. In de geest van
de Stadsacademie wordt het sociaal-ruimtelijk
perspectief gehanteerd als een relevant
kennistheoretisch en analytisch kader dat ons
uitdaagt om sociaal-ruimtelijke hefbomen te
identificeren die de leefbaarheid in de
stationsbuurt kunnen bevorderen.
Het voorliggende rapport geeft de
belangrijkste resultaten weer van het sociaalruimtelijk onderzoek. We hopen dat een
diversiteit van actoren de inzichten in het
rapport h/erkennen en bijgevolg verder aan de
slag zullen gaan met de sociaal-ruimtelijke
opgaves en kansen die we identificeren.

2. Retroacta

In hoofdstuk 2 Retroacta worden de voorgeschiedenis
en de belangrijkste krachtlijnen en actuele accenten
van het stadsontwikkelings-project in Gent-Sint-Pieters
geduid in zone A, zone B, zone C, en het Mathildeplein/
S-gebouw.
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2. Retroacta

Voorgeschiedenis
Het station van Gent-Sint-Pieters kent zonder
enige twijfel een lange en rijke geschiedenis
(Rogge & Pieters, 2018). Reeds omstreeks
1830 werd Gent doorkruist door de spoorlijn
Brussel-Oostende. In 1890 werd niet ver van
het huidige Gent Sint-Pietersstation een kleine
halte ingericht, genaamd “klein SintPietersstation”. Het station was vanaf dan de
stopplaats voor internationale treinen en de
rechtstreekse trein Brussel-Oostende. In het
begin van de twintigste eeuw werd beslist een
volledig nieuw station te bouwen. Hierbij kreeg
ingenieur Louis Cloquet in 1908 de opdracht
om een volwaardig en prestigieus
stationsgebouw te construeren. De werken
duurden van 1910 tot en met 1912. Hierbij
werden de sporen op een verhoogde berm
ingeplant en werd onder meer een
reizigerstunnel gebouwd omdat men op deze
manier gevaarlijke overwegen vermeed. Naar
aanleiding van de wereldtentoonstelling die in
1913 in Gent plaatsvond, werd het bouwproces
versneld en werd het stationsgebouw in 1912
afgewerkt. Als een strategisch
verkeersknooppunt werd het station de motor
van de ontwikkeling en vernieuwing van dit
specifieke stadsdeel. Gedurende WOI
(19141918) was het station een strategische
plek voor onder meer het vervoer van soldaten
en goederen. Niettemin werden de spoorbanen
en de spoorwegtunnel verwoest door de
terugtrekkende Duitse soldaten naar het einde
van de Eerste Wereldoorlog. Na de totale
verwoesting moesten spoorbanen, viaducten
en de gewelven van de onderdoorgangen in
het station volledig herbouwd worden. Deze
heropbouw werd voltooid in minder dan een
jaar, want op 1 juli 1919 werd het station
heropend voor het grote publiek.
Sinds de jaren ’90 drongen ingrijpende
veranderingen en een duurzame vernieuwing
van het station zich op door onder meer
groeiende reizigersaantallen (actueel
bijvoorbeeld bijna 57.000 instappende
treinreizigers per dag). In wat volgt beschrijven
11

we in een notendop de geschiedenis van het
stadsontwikkelingsproject. We verwijzen
tegelijk naar de website van het project
Gent Sint-Pieters, omdat daar werk gemaakt
wordt van een continue en kwaliteitsvolle
update van de ontwikkelingen: https://www.
projectgentsintpieters.be/ Alle illustraties in
wat volgt zijn terug te vinden op de
projectwebsite.
Het huidige stadsontwikkelingsproject
In 1999 werd een stedenbouwkundige
wedstrijd georganiseerd voor de inrichting
van de volledige stationsomgeving. Het team
van Xaveer De Geyter Architecten (XDGA)
won deze competitie. In het verlengde van
de stedenbouwkundige wedstrijd,
kreeg XDGA in 2003 de opdracht om een nieuw
stadsontwerp te maken. De opmaak van dit
stadsontwerp gebeurde in nauwe samenwerking
met de architectenassociatie Werkplaats voor
Architectuur, o.l.v. Marc Martens, die de
opdracht kreeg om een voorstudie te maken
voor het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
Eurostation NV verfijnde met haar
projectpartners, zoals de NMBS, De Lijn,
Agentschap Wegen en Verkeer en Stad Gent het
ontwerp, resulterend in een synthesedocument
(2005) dat alle krachtlijnen van de duurzame
stadsontwikkeling en toekomstige
transformaties van de omgeving rondom het
station van Gent-Sint-Pieters omvat. De
bedoeling van de stadsontwikkeling was
drieledig:
 een knooppunt van duurzame mobiliteit
te creëren waarbij de verschillende
vervoersmodi goed op elkaar zijn
afgestemd. Concreet houdt dit in dat er
werk gemaakt wordt van een vernieuwd
treinstation met een geïntegreerd tram- en
busstation, voldoende en comfortabele
fietsenstallingen en een goed bereikbare
autoparking, en van kiss & rides en een
taxizone;

 de omgeving om te vormen tot een
aangename en duurzame woon- en
werkomgeving met een concentratie
van kantoren, woningen, commerciële
voorzieningen en een school nabij het
station;
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 een aantrekkelijk, veilig, toegankelijk en
samenhangend openbaar domein aan te
leggen met vernieuwde toegangswegen en
duurzaam groen via nieuwe pleinen en
parken. Dit betekent onder meer dat er
duidelijke en veilige loop- en fietsroutes
tussen het station en het stadscentrum en
andere stadsdelen moeten komen.

In 2005 werd het startschot van het project
Gent Sint-Pieters gegeven met als doel de
stationsomgeving te vernieuwen als onderdeel
van een duurzame stadsontwikkeling.
Tegelijkertijd stelt de Vlaamse overheid een
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(gewestelijk RUP) op voor het projectgebied
langs de Koningin Fabiolalaan, waarbij een
volledig nieuw stadsdeel langsheen de
Koningin Fabiolalaan voorzien wordt. Daarbij
wordt werk gemaakt van een kwalitatief
openbaar domein, waarbij naast de twee
stationspleinen (Koningin Maria Hendrikaplein
en het Koningin Mathildeplein) en het
natuurpark Overmeers ook de aanzet tot het
Rijsenbergpark, het Koningin Paolaplein en
diverse kleinere ‘stadstuinen’ en
verblijfsplekken worden voorzien. Bovendien
wordt een voetgangers- en fietsverbinding
voorzien tussen de ontwikkeling aan de K.
Fabiolalaan en de Blaarmeersen, waardoor een
rechtstreekse verbinding met deze groenzone
ontstaat. Ruimer is het ook de ambitie om de
grotere toegangswegen in de stationsomgeving
kwalitatief in te richten om de link tussen
stationsomgeving en de rest van Gent te
versterken. Het GRUP vormt hiervoor tot op de
dag van vandaag het bindende kader. Het
GRUP werd in 2006 goedgekeurd en de werken
begonnen in 2007 met onder meer de heraanleg van de Prinses Clementinalaan en

de ruwbouw inzake de parking. De bouw van
de voorlopige tramtunnel werd tevens gestart
in 2007 en deze werd in 2010 volledig in
gebruik genomen. Na vier jaar administratieve
voorbereiding en de realisatie van een aantal
bouwprojecten rondom het station, kon men in
2010 starten met fase 1 van de werken aan het
station (her-aanleg perrons 8-12). Momenteel
zijn sporen 12 tot en met 8 van het station
volledig vernieuwd en wordt de aanbesteding
voor sporen 1 tot en met 7 besproken. Het
vernieuwde station voorziet in een brede
verbindingszone in de vorm van een grote
open hal tussen het K. Mathilde- en K. Maria
Hendrikaplein waar ook dienstverlening en
commerciële activiteit plaats zou kunnen
vinden. Het is de bedoeling de noord- en
zuidzijde logisch met elkaar te verbinden
gedurende de openingsuren van het station. In
2010 werd onder meer al de ondergrondse
parking en een deel van het nieuwe busstation
ingehuldigd.
Het GRUP vormt daarnaast de basis voor alle
stedenbouwkundige aanvragen voor diverse
lopende of afgeronde projectontwikkelingen.
 projectontwikkeling langs de Koningin
Fabiolalaan (Sint-Pieters Noord). Het GRUP
deelt het gebied langs de Koningin Fabiolalaan
op in drie zones, namelijk zone A, B en C.
Zone A is eigendom van de NMBS en het
management wordt uitgevoerd door het
voormalige Eurostation, dat is opgeheven en
sinds juli 2018 deel uitmaakt van de NMBS.
Zone B en C zijn via de stad Gent
overgedragen naar SoGent.
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inrichtingsplan zone A (projectwebsite Gent Sint-Pieters)

ontwerp Queen Towers (projectwebsite Gent Sint-Pieters)

langsnede Esplanade (projectwebsite Gent Sint-Pieters)

- zone A, met het K. Maria Hendrikaplein, het
VAC Virginie Loveling (A1), een gebouw met
wonen, kantoren, commerciële ruimte en
horeca (A2), een dertigtal sociale woningen
(A3), een dertigtal appartementen (A4), en
Queen Towers met een sokkel voor nietwoonfuncties en voor 197 appartementen
(A5). Zowel de plannen voor de A3 en de A4
zijn actueel nog niet gerealiseerd en slechts
indicatief (de bouwvergunning voor de Queen
Towers werd bijvoorbeeld vernietigd door de
Raad van Vergunningsbetwistingen). De zone
A loopt van het K. Maria Hendrikaplein tot aan
de Timichegtunnel. Deze zone is dichtbebouwd
en heeft een stedelijk karakter. Deze zone
wordt onder meer een verzamelplaats voor de
diverse verkeersstromen: bus, tram, trein,
auto, taxi, etc. In zone A is er een
ondergrondse parkeergarage, die plaats maakt
voor 2.754 wagens. Op het volledige gebied
zal er plaats zijn voor 3.200 parkeerplaatsen.
De centrale publieke ruimte in deze zone wordt
de Esplanade genoemd en verbindt de
verschillende gebouwen met elkaar, maar
geeft tegelijk toegang tot de fietsparking.
Naast de Esplanade bevindt zich in zone A ook
een belangrijke publieke ruimte, namelijk het
Paolaplein waar beoogd wordt groen in te
planten.
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de Diamant van de Esplanade (projectwebsite Gent Sint-Pieters)

de Diamant van de kant van de Koningin Fabiolalaan
(projectwebsite Gent Sint-Pieters)
situering Diamant (B1) (projectwebsite Gent Sint-Pieters)
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- zone B, met kantoorgebouw Diamant (B1),
een woonontwikkeling in functie van sociale
woningen, een beperkt aantal commerciële
functies, de inrichting van het openbaar
domein, en een stadsgebouw (met een
basisschool voor 240 leerlingen, een
kinderdagverblijf voor 28 kinderen, een
buitenschoolse kinderopvang voor 56 kinderen,
en verenigingslokalen voor onder andere een
jeugdwerking en buurtwerking). De concrete
invulling van zone B is actueel nog in volle
ontwikkeling, het inrichtingsplan is dus
bijgevolg indicatief. De diamant is momenteel
wel in aanbouw. Ook het programma van eisen
voor het stadsgebouw staat intussen vast en de
ruimtelijke randvoorwaarden voor de
ontwikkeling werden uitgewerkt. De stad zal in
ruil voor een gebruiksvergoeding het gebouw
gedurende x-aantal jaar kunnen gebruiken voor
haar dienstverlening, doch tegen strikte
voorwaarden die vastgelegd worden in het
DBFM-contract met de private partner. Deze
zone focust zich in hoofdzaak op een
woonontwikkeling en de inrichting van een
openbaar domein. In deze zone wordt de
aanleg van de Boentweg voorzien, die de
verbinding vormt tussen de Koningin
Fabiolalaan en de Timichegtunnel (voor
fietsers en voetgangers). Tussen zone B en
zone C komt een wijkpark.
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 De projectontwikkeling van het koningin
Mathildeplein en het S-gebouw aan de
zuidkant van het station (Sint-Pieters Zuid). In
het RUP voorziet Stad Gent een nieuw
stationsplein, het Koningin Mathildeplein. Het
zuidelijke stationsplein is bedoeld om een
toegangspoort tot de stad te vormen, in het
bijzonder voor gebruikers van openbaar
vervoer. Het nieuwe plein wordt gezien als
publieke ruimte tussen het S-gebouw en het
stationsgebouw die onder de stationshal
doorloopt en uitloopt over de Kiss & Ride, met
het doel om één harmonieuze omgeving te
vormen.
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Inrichtingsplan Mathildeplein (projectwebsite Gent Sint-Pieters)
Ontwerpschets Mathildeplein en S-gebouw (projectwebsite Gent Sint-Pieters)

blauwdruk zone C

blauwdruk zone C

- zone C, met Rinkkaai als woonontwikkeling
(ontworpen door team Alides, Nacarat en
Cores Development). Het project voorziet
voorziet in 308 nieuwe woningen, ruimte voor
buurtwinkels en buurtondersteunende
diensten. Deze functies worden verspreid over
zes gebouwen, waaronder twee woontorens.
De gebouwen zullen worden ingeplant in een
groene omgeving, die de overgang moet
vormen tussen de Blaarmeersen en het
toekomstig Rijsenbergpark. De oplevering is
voorzien in 2025, en de blauwdruk van de
ontwerp- en werkingsprincipes wordt gevat als
aandacht voor duurzaamheid, breed publiek,
focus op ontmoeting, en tijdelijke invulling.
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Het S-gebouw zal de nieuwe pleinwand van
het Koningin Mathildeplein vormen en wordt
omwille van de vorm momenteel het S-gebouw
genoemd. Het gebouw zal een gemengde
invulling krijgen, en zal voorzien in private
woningen (6.600 m 2), en een commerciële
sokkel met de Fietsambassade (500 m 2),
aangevuld met een nog te kiezen stationsgerelateerd programma. Het opgelegde
programma bestaat uit de realisatie van “De
Fietsambassade” op de gelijkvloerse
verdieping en ongeveer 60 betaalbare
huurwoningen op de verdiepingen. De private
woningen zullen gedurende 21 jaar via het
stedelijk verhuurkantoor Huuringent te huur
aangeboden worden tegen een vooraf
vastgelegde huurprijs. Voor de vrije
onderdelen wordt met een
onderhandelingsprocedure gewerkt, waarbij de
kandidaat-ontwikkelaars voorstellen kunnen
indienen. We komen hier later op het rapport
op terug, omdat deze
onderhandelingsprocedure toont dat er werk
gemaakt wordt van het in kaart brengen van
diverse mogelijkheden – zowel ruimtelijk als
sociaal – en ook politieke keuzes zullen
vragen.
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3. Opdrachtomschrijving

In hoofdstuk 3 wordt de centrale opdrachtomschrijving
van het project geduid, die uiteenvalt in drie met elkaar
gerelateerde deelvragen op het vlak van programma,
ruimtelijke indeling, en sociale dynamiek.

3. Opdrachtomschrijving

De centrale vraag van deze sociaal-ruimtelijke
studie luidt: op welke manier kan het project
Gent-Sint-Pieters mee bijdragen tot een
aantrekkelijke en levendige woonbuurt waar
het goed wonen, werken en verblijven is voor
de huidige en toekomstige bewoners,
werknemers en pendelaars?
Deze vraag valt uiteen in drie deelvragen op het
vlak van programma, ruimtelijke indeling, en
sociale dynamiek.
 Programma
o Welke functies/voorzieningen
(dienstverlening, zorg, (socio-)economisch,
werk, vrije tijd, ...) zijn er nodig en
wenselijk in de stationsomgeving om een
goede leefkwaliteit en werkomgeving te
faciliteren, rekening houdend met het groot
aandeel nieuwe sociale huisvesting? Hierbij
zijn aspecten zoals verschillende types van
verblijfsruimte in de publieke ruimte, en
verschillende schaalniveaus van de
aanwezige en gewenste functies belangrijk
om mee in rekening te brengen.
 Ruimtelijke indeling
o Op welke manier en waar kunnen deze
functies en voorzieningen in de
projectontwikkelingszone en omgeving
geïntegreerd worden, zoals onder meer via
publieke buitenruimte, voorziene ruimtes
in de gebouwenvolumes zoals plinten,
stadsgebouw?
o Welke ruimtelijke aandachtspunten zijn er
om deze functies te faciliteren?
o Hoe kunnen de gelijkvloerse
verdiepingen van de geplande sociale
appartementen in de zone B het best
ingevuld worden? Op welke wijze kan het
voorziene programma in het S-gebouw
meer buurtversterkend werken?
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Sociale dynamiek
o Hoe kan het gemeenschapsgevoel van de
bestaande én de nieuwe buurt als geheel
ondersteund worden door de geplande
ontwikkelingen, die onder meer tastbaar
worden in gebouwen, openbaar domein?
o Hoe kan er ingespeeld worden op de
verwachte sociale dynamiek? Op welke
manier kan de huidige en de nieuwe
gemeenschap met elkaar verbonden
worden? Welke hefbomen zijn hiertoe
aanwezig in de huidige gemeenschap?
o Welke acties zijn te ondernemen om te
vermijden dat er een ‘sociale breuklijn’ wordt
gevormd tussen de nieuwe buurt
(projectontwikkeling) en de bestaande
buurt(en)?

4. Een sociaal-ruimtelijk
perspectief als
referentiekader:
tussen beton en ziel

In hoofdstuk 4 wordt de probleemstelling scherp
gesteld. De ontwikkelingen in Gent-Sint-Pieters
worden beïnvloed door verschillende met elkaar
gerelateerde uitdagingen, die fricties teweeg
brengen tussen de oorspronkelijke beleidsaccenten
en wat gerealiseerd wordt bij de uitvoering van het
stadsontwikkelingsproject. De zoektocht om zowel
lokale als bovenlokale functies te accommoderen leidt
tot een streven naar densiteit en verdichting, resulteert
in hoogbouwprojecten (onder meer via een concentratie
van nieuwe sociale woningen), en interfereert op de
lange termijn met kwesties van leefbaarheid.
Het sociaal-ruimtelijk referentiekader als
perspectief wordt bijgevolg geduid als een relevant
kennistheoretisch en analytisch kader dat ons
uitdaagt om duurzame sociaal-ruimtelijke hefbomen
te identificeren die de kwaliteit van samen leven,
werken, en (tijdelijk) verblijven in de stationsbuurt
kunnen bevorderen. Een sociaal-ruimtelijk perspectief
veronderstelt een continue kruising van kennis tussen
actoren die vorm geven aan ruimtelijke ontwikkelingen
en begaan zijn met het beton of de stenen, en actoren
die vorm geven aan sociaal-culturele processen en
begaan zijn met de ziel of de ‘buik van de stad’, ofwel
met leefbaarheid en sociale cohesie.
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4. Een sociaal-ruimtelijk perspectief als referentiekader:
tussen beton en ziel
Als onderzoeks-ploeg vonden we het
belangrijk om de geschiedenis mee te nemen.
Het stadsontwikkelingsproject maakt immers
deel uit van een rijke geschiedenis (Rogge &
Pieters, 2018), en heeft net als veel andere
stadsontwikkelings- en vernieuwingsprojecten
een complex en contingent karakter (Coppens,
2011; Boonstra, 2015; Deceur, 2017). Voor
actoren die de regierol opnemen in
stadsontwikkelings- en vernieuwingsprojecten
in Vlaanderen is de werkelijkheid immers vaak
weerbarstig, gezien de talrijke voorgaande
lagen van ontwikkeling, gefragmenteerde
realisaties, financiële beperkingen, ad
hoc aanpassingen en oplossingen,
verkruimelde eigendommen waarin stedelijke
overheden vaak slechts een minimum
grondaandeel hebben, en een veelheid aan
bestuursniveaus en actoren – naast de
overheid, ook de markt, het middenveld en
bewonersgroepen (Loeckx & Vervloesem,
2012). De onderhandelingsruimte voor actoren
die een duurzaam, geïntegreerd beleid
proberen te ontwikkelen wordt vaak
gecontroleerd door een diversiteit van
eigenzinnige actoren met verschillende
belangen en versplinterde bevoegdheden
(Coppens, 2011; Boonstra, 2015).
Ook de ontwikkelingen in Gent SintPieters worden beïnvloed door
verschillende complexe uitdagingen, die
fricties teweeg brengen tussen de
oorspronkelijke beleidsaccenten en wat
gerealiseerd wordt bij de uitvoering van het
stadsontwikkelingsproject. De implicaties
situeren zich vooral op het vlak van de
leefbaarheid en kwaliteit van samen leven in
de stationsbuurt.
De rationale van het stationsontwikkelingsproject in Gent Sint-Pieters
hangt onder meer intrinsiek samen met de
zoektocht om zowel lokale als bovenlokale
functies te accommoderen (Coppens, 2011),
en een bruikbaar programma vorm te geven
voor zowel bewoners die er permanent
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verblijven en anderen die er tijdelijk verblijven
(zoals onder meer voor werk of school) of er
doorheen reizen. In Gent Sint-Pieters was
bijvoorbeeld de druk van de verkeersstroom van
en naar het station op de buurt en de ambitie
om van het station een knooppunt van
duurzame mobiliteit te maken, waarbij
verschillende vervoersmodi goed op elkaar en
op de omgeving zijn afgestemd, een
uitgesproken reden om in de geest van het
Vlaams stedenbeleid voor verdichting en
hoogbouw te kiezen in de projectontwikkeling
(Coppens, 2011).
Tijdens de afgelopen decennia zet het Vlaams
stedenbeleid immers expliciet in op densiteit
en verdichting, resulterend in het concentreren
van de bebouwing via hoogbouwprojecten
(Boudry et al., 2002). Het project Gent SintPieters beoogt op dat vlak een verregaande
transformatie en verdichting van de Gentse
stationsomgeving te realiseren (Coppens,
2011). Deze ambitie wordt vooral tastbaar in
de projectontwikkeling in zone A, zone B en
zone C langs de Koningin Fabiolalaan, waar de
keuze voor hoogbouw gemaakt wordt vanuit
een poging een duurzaam antwoord te bieden
aan de woningnood van de huidige en
toekomstige generaties. De plannen voor de
Queen Towers (A5) worden bijvoorbeeld als
volgt geduid:

“Hoogbouw laat toe om compact en met
grote dichtheid kwalitatief wonen te
organiseren: energetisch interessant en
ruimtelijk verantwoord. Als die toren vlak
naast een openbaar vervoersknooppunt
gelegen is, dan kan ook de mobiliteit op
een duurzame manier georganiseerd
worden. Door verschillende vormen van
wonen en gemeenschappelijke open ruimte
te organiseren ontstaat een nieuw soort
hoogbouw: een verticale stad”
(projectwebsite Gent Sint-Pieters, 2019).
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Het accent op het accommoderen van lokale
en bovenlokale functies en verdichting
interfereert in het stadsontwikkelingsproject in
Gent Sint-Pieters tenslotte met kwesties van
leefbaarheid. De ambitie om verdichting via
hoogbouw te realiseren zorgt in diverse steden
en buurten voor weerstand en verzet van de
gevestigde bewoners (Coppens, 2011), omdat
de stadsontwikkeling en het inplanten van
nieuwe leefgemeenschappen zowel op fysiekruimtelijk als sociaal vlak initieel in scherp
contrast kan staan met processen van
gemeenschapsvorming in de bestaande buurt.
Daarnaast blijkt dat de vurige pleidooien voor
verdichting van steden en een ‘betonstop’ door
onder meer de huidige, maar ook eerdere
Vlaams Bouwmeesters slechts in een beperkte
kring doorsijpelen. Op het vlak van verdichting
is quasi geen sensibilisering gevoerd,
waardoor buurtbewoners zich vooral voor
voldongen feiten gesteld zien wanneer er plots
een grote hoeveelheid bijkomende woningen
wordt voorzien. Het besef dat er in de
stationsbuurt zoveel woningen bij komen, en
dat er zo goed als een nieuwe gemeenschap
wordt gecreëerd, ligt aan de basis van dit
sociaal-ruimtelijk onderzoek. Daarbij vormt de
beslissing van het Gents stadsbestuur om een
relatief groot aandeel nieuwe sociale woningen
in deze hoogbouwwoontorens onder te
brengen een extra uitdaging. Deze beslissing
is verdedigbaar vanwege de structurele
wooncrisis en het vermijden van
gentrificatie in Gent. Vanwege de analyse
van de Task Force Wonen in Gent, die de nood
aan bijkomend 10.400 sociale huurwoningen
benadrukt, wordt in het Gents
bestuursakkoord onder meer benadrukt dat er
voor de laagste inkomensgroepen meer
kwalitatieve sociale woningen moeten
beschikbaar gemaakt worden, via een
evenwichtige en gelijktijdige inzet van
bijkomende budgetten voor onder meer
nieuwbouw. Niettemin zorgt het inplanten van
een concentratie van nieuwe sociale woningen
in zone A en zone B terecht voor de vrees dat
nieuwe sociale breuklijnen letterlijk in de
buurt ‘ingebouwd’ zullen worden.

De voorgaande uitdagingen vormen niettemin
de aanleiding van deze door de stad Gent
geïnitieerde sociaal-ruimtelijke studie. Vanuit
het recent georganiseerde reflectietraject
kwam de suggestie om een sociaal-ruimtelijk
onderzoek te voorzien als basis voor de
verdere ontwikkeling van de stationsomgeving.
De opdracht van het sociaal-ruimtelijk
onderzoek werd gesitueerd op het vlak van
onderzoek naar zowel ruimtelijke en
programmatorische vraagstukken als op het
vlak van processen van samenleven tussen de
bestaande en toekomstige bewoners.
De zoektocht voor de onderzoeks-ploeg
bestond er bijgevolg uit om, ondanks deze
historische en structurele gegevenheden,
diverse hefbomen bloot te leggen die de
leefbaarheid en kwaliteit van samen leven en
werken in de buurt kunnen bevorderen. Deze
uitdagingen en complexiteiten wijzen op de
noodzaak om de opdracht te benaderen vanuit
een sociaal-ruimtelijk referentiekader om het
planningsproces open te breken voor een
kruisbestuiving met relevante sociale kennis,
en op die manier bij te dragen aan duurzame
stedelijkheid (Boudry et al., 2002). Actueel
gaat immers veel aandacht naar het
verbeelden van steden als knooppunten van
ruimtelijke, (sociaal-) culturele en politieke
ontwikkeling en heropbouw (Corijn, 2006; De
Visscher, 2008; Dehaene, Corijn, Declerck &
Loeckx, 2014; Deceur, 2017).
Een sociaal-ruimtelijk perspectief
veronderstelt ‘kruispunt-denken’ via een
continue kruising van kennis tussen actoren
die vorm geven aan ruimtelijke
ontwikkelingen en begaan zijn met het beton
of de stenen (cf. matter), en actoren die
vorm geven aan sociaal-culturele processen
en begaan zijn met de ziel of de ‘buik van de
stad’, ofwel met leefbaarheid en sociale
cohesie (cf. mind) (Loeckx & Vervloesem,
2012; Warming & Fahnoe, 2017).
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De stenen

De ziel

Het ruimtelijke verwijst naar de stad als een
netwerk voor ruimtelijke verbinding (Corijn,
2006) waarbij ruimtelijke planners,
stedenbouwkundigen en architecten de
stedelijke ruimte op een betekenisvolle en
duurzame manier proberen in te richten
(nieuwe visietekst Jury Stadsvernieuwing,
2018). Een belangrijke shift in denken vindt
hierbij plaats: van de nadruk op
efficiënte van ruimtegebruik, die zich vertaalt
in kwantitatieve parameters, naar een focus op
kwaliteit en betekenisvolheid van
ruimtegebruik (Dehaene, 2008). Vanuit de
praktijk van ruimtelijk ontwerp betekent dit
dat maatschappelijke randvoorwaarden en
actoren moeten worden meegenomen in de
analyse en visievorming (Boonstra et al.,
2016). Ontwerpers mogen dan wel bedreven
zijn in het aan de slag gaan met fysiekeruimtelijke kenmerken en functies
(infrastructuur, topografie, programma’s
en typologieën, volumes en oppervlakten,
enz.), het ontwerpen vanuit maatschappelijke
gegevens (demografie, werkgelegenheid,
wooncultuur, mobiliteit, armoede, migratie,
enz.) ligt vaak veel minder voor de hand. Het
ontginnen en in ruimtelijke zin rekening
houden met gewoonten, gevoeligheden,
sociale netwerken, solidariteit en sociale
cohesie is voor ruimtelijke planners niet
evident (Loeckx & Vervloesem, 2012).
Niettemin kan ruimte in haar symbolische
betekenis begrepen worden als “both product
and producer of social life” (Soja, 2003: 272).
De infrastructurele, programmatische en
vormelijke vernieuwing van de stedelijke
ruimte kan immers een krachtig platform zijn
voor samenlevingsopbouw (Boudry et al.,
2002).

Het sociaal-culturele staat voor “de
confrontatie met diversiteit en het leren
omgaan met identiteiten die men zelf nooit
zal bereiken” (De Visscher, 2008: 127). Dit
houdt in dat een stad niet alleen wordt
begrepen vanuit fysiek-ruimtelijk aspecten,
maar ook vanuit leefbaarheidsaspecten,
feitelijke en betekenisvolle interacties, en
gebruiken die invloed hebben op hoe sociale
en alledaagse relaties tussen mensen vorm
gegeven en ervaren worden. In de lit eratuur
wordt deze verruiming geduid als het besef
dat ‘place’ niet hetzelfde is als ‘space’
(Wright, 2015; Warming & Fahnoe, 2017): de
stad vormt niet enkel een particuliere locatie,
maar ook een mogelijk centrum voor
ontmoetingen (Soenen, 2006; Deceur, 2017).
Hierbij is gericht zijn op het leren begrijpen
van de complexiteit, diversiteit, ambivalentie
en heterogeniteit van de concrete
leefwerelden van burgers, die intrinsiek
beïnvloed wordt door de omgeving waarin ze
wonen, van vitaal belang (Zapf, 2010).
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Het kruisen en verknopen van ruimtelijke en
sociale kennis
Net in het samenbrengen van ruimtelijke en
sociale kennis zit een belangrijke opdracht
voor sociaal-ruimtelijk onderzoek in stedelijke
herontwikkelingsprojecten, zoals in de
stationsbuurt van Gent Sint-Pieters. De
nieuwe ontwikkelingen zetten druk op de
bovenlokale functie van de stationsomgeving
en de lokale, diverse wijk er omheen. De
vraag hoe een gebiedsanalyse kan worden
verbonden met integrale planning en dialoog
is prangend: op welke manier kan
gedifferentieerd worden omgegaan met
(bovenlokale) voorzieningen, het publiek
domein, de handel, ...? Welke sociale en
ruimtelijke hefbomen zijn aanwezig en welke
ontbreken? Waar liggen opportuniteiten en
waar zijn er ‘blinde vlekken’?
Een sociaal-ruimtelijk perspectief daagt ons
met andere woorden uit om niet alleen
sociaal-ruimtelijke kennis te ontginnen over
wat de buurt met de mensen doet, maar ook
over wat de mensen met de buurt doen
(Deceur, 2017). Dit perspectief zal mogelijks
een koerswijziging in de stadsontwikkeling in
Gent Sint-Pieters inhouden, die we via het
sociaal-ruimtelijk onderzoek kunnen
ondersteunen. We hopen de kennis via dit
rapport door te geven aan de betrokken
actoren, zodat zij duurzame sociaal-ruimtelijke
hefbomen kunnen construeren die de
leefbaarheid in de stationsbuurt ten goede
komen.
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5. Methodologie

In hoofdstuk 5 wordt de methodologie van het sociaalruimtelijk onderzoek geduid. In de sociaal-ruimtelijke
studie beogen we kennis te verwerven om de bestaande
inzichten en dynamieken over de buurt ‘van binnenuit’ en
‘van onderuit’ te doorgronden en begrijpen. De gelaagde
leefwereld en betekenisverlening van een diversiteit van
bewoners en gebruikers van de volledige stationsbuurt
wordt geëxploreerd. Deze inzichten worden gerelateerd aan
de voorgeschiedenis van het gebied en aan de bestaande
maatschappelijke verhoudingen en systemische/structurele
kenmerken van, en ontwikkelingen in, de buurt.
In de schoot van de stadsacademie wordt gedurende het
onderzoeksproces werk gemaakt van het genereren, kruisen
en analyseren van kennis tussen onderzoekers verbonden
aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek,
Architecture Workroom Brussels en de Stadsacademie,
studenten die via intensieve begeleiding in lessen en
oefeningen gezien worden als talentvolle stakeholders in
het onderzoeksproces (ongeveer 280 studenten bij de
6 werksporen van data-verzameling in ‘Interpretatieve
Onderzoeksmethoden’, en ongeveer 30 studenten bij
de data-analyse in ‘Armoede en Participatie’), en een
zeer grote diversiteit van stadsactoren die de regierol
opnemen en de belangrijkste inspanningen doen om de
stadsontwikkeling in Gent-Sint-Pieters in goede banen te
leiden.
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5. Methodologie

De globale onderzoeksmethodologie is
gebaseerd op een interpretatieve onderzoeksbenadering (Denzin & Lincoln, 2003).
Interpretatief onderzoek speelt zich af in de
natuurlijke sociale en culturele context van de
onderzoeks-participanten. Centraal bij
interpretatieve onderzoeksbenaderingen is de
exploratie van het perspectief van de betrokken
actoren als onderzoekssubjecten om bloot te
leggen hoe zij betekenis en vorm geven aan wat
zich in de onderzoekscontext afspeelt (Bogdan &
Biklen, 2007). Deze benadering laat ons als
onderzoeksteam toe om vanuit een sociaalruimtelijk perspectief de betekenis te
doorgronden die bewoners en gebruikers van de
stationsbuurt geven.
Geïnspireerd door het werk van De Visscher
(2008) focust het onderzoeksteam zowel bij de
verzameling als de analyse van het verzameld
onderzoeksmateriaal op de betekenis van de
woonomgeving vanuit een drie-dimensioneel
socialisatiekader. Het projectgebied wordt gezien
als een tegelijk (1) fysiek-ruimtelijke of
gebouwde, (2) sociale of gedeelde, en (3)
persoonlijke of ervaren ruimte. Er wordt expliciet
gekozen om vanuit de alledaagse leefwereld van
bewoners en gebruikers van de stationsbuurt te
starten en aandacht te hebben voor de
voorgeschiedenis van het gebied en de bestaande
maatschappelijke verhoudingen en systemische/
structurele kenmerken van, en ontwikkelingen in,
de buurt. Leidende vragen hierbij zijn: hoe willen,
kunnen en mogen bewoners en gebruikers in het
stedelijk gebeuren aanwezig zijn? Wat wordt/
werd belangrijk gevonden, ook in het kader van
de lopende stadsontwikkeling? Door/ten aanzien
van wie? Waar? Welke fysiek-ruimtelijke, ervaren
en sociale grenzen worden bij de interactie tussen
mensen uitgetekend? Welke spanningen brengt
dit teweeg?
Gezien de complexiteit en omvang van het
werk in termen van het in kaart brengen van
de gelaagdheid en diversiteit van deze
processen van betekenisverlening, hebben we
er als multi-disciplinair team van experten
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en academici in enerzijds ruimtelijke,
architecturale en stedenbouwkundige en
anderzijds sociale, culturele, welzijns-, en
leefbaarheidsvraagstukken resoluut voor gekozen
bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen
een co-creatie van kennis na te streven. Het
onderzoek werd gekaderd als actie-onderzoek en
ingebed in de schoot van de Stadsacademie, zie
http://destadsacademie.
be/category/actieonderzoek/ De gehanteerde
manier van werken kan overkoepelend
samengevat worden als het vorm geven aan een
‘collaboratorium’ (zie http://destadsacademie.
be/). Hierbij wordt een autonome en
democratische vorm gegeven die dienst doet als
een maatschappelijke/academische werkplaats,
waarbij relevante kennis gekruist wordt tussen
academici en experten (inclusief studenten,
onderzoekers en professoren) en een diversiteit
van maatschappelijke stakeholders (burgers,
beleidsmakers, middenveld, sociaal
werkprofessionals en organisaties,...).
De uitdaging ligt vervat in de ambitie een
gemeenschap te vormen waarin reciproke
leerprocessen plaats kunnen grijpen via publiek
debat en kritische reflectie over
onderliggende probleemconstructies. Deze
manier van werken is tijdsintensief, verloopt vaak
eigenzinnig, en is vaak veeleisend voor de
verschillende leden van het onderzoeksteam,
maar de onderzoeks-gerichte oriëntatie en
ambitie is sterk gedreven door het respect voor
de rijke kennis en expertise van maatschappelijke
actoren die verder met de onderzoeks-inzichten
aan de slag kunnen nadat het onderzoek is
afgerond. Veeleer dan een onderzoeksrapport dat
op een plank in de kast beland en vergeten
wordt, heeft dergelijke manier van werken het
potentieel dat de diverse betrokkenen zich de
inzichten eigen maken en deze op langere termijn
kunnen gebruiken om sociale verandering teweeg
te brengen.
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Het kruisen en verknopen van kennis werd
gedurende het hele onderzoeksproces met de
volgende actoren vorm gegeven:
 onderzoekers/medewerkers van
Architecture Workroom Brussels,
 onderzoekers verbonden aan de vakgroep
Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (UGent),
 een zeer grote diversiteit van stadsactoren
die de regierol opnemen en de belangrijkste
inspanningen doen om de stadsontwikkeling in
Gent Sint-Pieters in goede banen te leiden.
 bij de data-verzameling en data-analyse
werden ook studenten via de lessen en
oefeningen gezien als talentvolle stakeholders
in het onderzoeksproces (ongeveer 280
studenten bij de data-verzameling in
‘Interpretatieve Onderzoeksmethoden’, en
ongeveer 30 studenten bij de data-analyse in
‘Armoede en Participatie’).

In wat volgt geven we eerst een schets van de
onderzoekscontext. Daarna beschrijven we onze
strategieën van data-verzameling en dataanalyse.

34

5.1. DE ONDERZOEKSCONTEXT:
EEN SOCIAAL-RUIMTELIJKE ZOOM VAN GENT SINT-PIETERS ALS BESTAANDE
BUURT

De stationsomgeving omvat een deel van de
wijken Stationsbuurt-Noord en StationsbuurtZuid. In functie van dit project, wordt een
maximale projectafbakening vooropgesteld die
wordt omvat door de Snepkaai, Gordunakaai,
Eedverbondkaai, R40, Kortrijksesteenweg,
Maaltebruggestraat, Voskenslaan,
Schoonmeersstraat, R4 (zie figuur).
Deze wijken worden gekenmerkt door de
nabijheid van belangrijke weginfrastructuur, het
station, het stadscentrum en de aanwezigheid
van vele onderwijsinstellingen. Deze factoren
zorgen voor aanzienlijke verkeersstromen
(voetgangers, fietsers, auto’s, bussen en trams).
Beide wijken zijn jonge en begoede wijken,
waarbij binnen de personen met vreemde
herkomst de grote groep Nederlanders opvalt. In
de stationsomgeving valt vooral de relatief grote
groep 20-29-jarigen op, terwijl er minder
kinderen (0-18 jaar) zijn dan gemiddeld in Gent.

In deze omgeving leeft ook een grote groep
studenten die vaak niet in de statistieken zijn
opgenomen omdat die niet gedomicilieerd zijn
op hun ‘kotadres’.
Voor meer informatie over beide wijken wordt
verwezen naar https://stad.gent/stationsbuurtnoord en https://stad.gent/stationsbuurt-zuid.
Voor specifieke cijfers wordt verwezen naar
https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/ (cijfers
per wijk) en naar https://gent.buurtmonitor.be/
(cijfers per statistische sector).
De stationsomgeving beslaat grosso modo de
statistische sectoren Ganzendries, Patijntje en
Station in het noorden en Aaigem, Sint-PietersAalst en Over de Meersstraat in het zuiden. Dit
gebied is erg goed ontsloten, zowel via openbaar
vervoer als voor de wagen, waarbij zowel de
kleine (R40) als grote (R4) ring van Gent vlot
bereikbaar zijn. In de zuidelijke stationsbuurt
leidde een discussie over verkeersoverlast door
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wagens in 2016 tot een tweespalt in de buurt,
waarbij de ene groep bewoners het autoverkeer
wou beperken terwijl de andere groep de
mogelijkheden voor doorgaand verkeer wilde
behouden.
De omgeving profiteert ook van een
strategische ligging t.o.v. grootschalig groen,
met begrenzing door de Leie, het aangrenzende
Sport- en Recreatiedomein de Blaarmeersen en de
Watersportbaan en wat verderop de Bourgoyen en
het Parkbos. Ook het Citadelpark is
vlakbij. Kleinschalig publiek groen is in de
stationsomgeving aanwezig in de vorm van het
Duifhuispark, het toekomstige Reigerspark,
natuurpark Overmeers, de groene voortuin van
het Hoeveke in de Handbalstraat, de site
Schoonmeersen van Hogent... Het moerasbosje
aan de Fabiolalaan is een biologisch erg
waardevol gebied en speelt een belangrijke rol in
de waterhuishouding voor de omliggende buurt.
Toch leeft binnen de stationsbuurt een grote
vraag naar meer groen.
Vooral in de noordelijke stationsomgeving zijn er
naast lokale handelszaken heel wat commerciële
zaken gericht op pendelaars. In de zuidelijke
stationsomgeving zijn er de laatste jaren echter
veel handelszaken verdwenen. De overblijvende
zaken richten zich daarbij vaak (ook) op
studenten.

Net zoals elders in Gent, zijn de handelszaken
verenigd binnen een economisch sfeergebied
onder de vleugels van PUUR Gent, het Quartier
Sint Pieters (https://stad.gent/puur-gent/
shoppen/ontdek-de-sfeergebieden/quartier-sintpieters). De horeca concentreert zich vooral op
het K. Maria Hendrikaplein, de K. Astridlaan, de
K. Elisabethlaan en de Voskenslaan.
Daarnaast is er een grote aanwezigheid van
scholen en kantoren. In de zuidelijke
stationsbuurt heeft zich rond de site
Schoonmeersen die volop in ontwikkeling is
een grote cluster van onderwijsinstellingen
gevormd met een campus van Hogent, MPI De
Oase, een lagere en een middelbare school.
Daarnaast bevinden zich nog verschillende

lagere en middelbare scholen verspreid in de
stationsbuurt.
De grote populatie studenten veroorzaakt een
hoge druk op gezinswoningen. Om die druk te
verlichten, werden gedurende de laatste jaren
enkele nieuwe studentenhomes gebouwd (op de
site van de Redemptoristen, aan de SintDenijslaan, de Burggravenlaan en de
Voskenslaan). Ten noorden van het station
wordt momenteel het project Institut Moderne
gebouwd (www.projectinstitutmoderne. be) en
de projectzone Lumat tussen K. Fabiolalaan en
Aaigemstraat biedt potentie voor stedelijke
inbreiding en vernieuwing (zie ook RUP
Rijsenberg). Daarnaast bevinden zich ten
noorden van het station momenteel een sociaal
wooncomplex in de Verpleegsterstraat (deels
huur/deels koop) en sociale huurwoningen in de
P. Claeysstraat en in de Frans de Potterstraat. In
de zuidelijke stationsomgeving zijn er geen
sociale woningen.
Tot slot bevinden zich in de stationsbuurt ook
enkele andere voorzieningen zoals de vestiging
van de Pensioendienst en het Vlaams
Administratief Centrum Loveling in de K.
Fabiolalaan met Werkwinkel, een vestiging van
Licht en Liefde in de Kortrijksesteenweg, een
polikliniek in de Sint-Denijslaan, de Clemenspoort
(https://clemenspoort.be) in de Voskenslaan, DC
De Mozaiek (http://www.dc-mozaiek.be/) in de
Reigerstraat...
Binnen de stationsomgeving zijn heel wat
verenigingen en organisaties actief, waaronder
de werkgroep Sint-Pieters Buiten (http://www.
sintpietersbuiten.be/), Buitensporig (http://
buitensporig.be/), Scouts en gidsen Sint-Petrus,
Scouts en gidsen Sint-Paulus, Femma SintColeta, twee dekenijen, culturele kring SintPaulus (http://www.culturelekringsintpaulusgent.
be/) en Platform-K dat zich inzet voor dansers
met een beperking (https://platform-k.be/nl/
over-platform-k). Diverse bewonersgroepen zijn
actief in de wijk en organiseren
buurtevenementen zoals een wekelijkse
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ontmoetingsplek, rommelmarkten, opruimacties,
het beheren van moestuinen, de organisatie van
een biomarkt, buurtfeesten...
In de stationsbuurt bevinden zich enkele plekken
waar bewoners activiteiten kunnen organiseren,
maar is er weinig openbare ontmoetingsruimte.
Cabane Banane bouwt zijn eigen (tijdelijke) stek
in de Sint-Pietersaalststraat. Daarnaast kunnen
bewoners ook terecht in het Hoeveke in de
Handbalstraat en in het parochiecentrum van
Sint-Paulus in de Patijntjestraat. Ook meerdere
scholen stellen hun lokalen open voor gebruik
door de buurt. Toch blijft de vraag leven naar
ruimte waar activiteiten kunnen plaats vinden. In
2017 organiseerden een aantal buurtgroepen
bijvoorbeeld een buurtavond onder de titel ‘onze
buurt – een labo voor de toekomst’. Op die
avond werd vanuit diverse thema’s nagedacht
over hoe de bestaande buurt kan versterkt
worden, werden geplande en gewenste
initiatieven opgelijst en werd via thematafels
nagedacht over ‘ontmoeting’, ‘zorg’, ‘lokale
economie/deeleconomie’, ‘groene ruimte’,
‘voedsel’ en ‘mobiliteit’. Het verslag van deze
avond toont enerzijds het engagement en de
organisatiegraad van de buurt aan en anderzijds
geeft ze op hoofdlijnen weer wat als
onvoldoende wordt ervaren en waar er kansen
gezien worden.
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5.2. DATA-VERZAMELING: ZES WERKSPOREN
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De hierboven geschetste zoom van de bestaande
buurt geeft de sociaal-ruimtelijke kennis weer die
gekend, raadpleegbaar, en beschikbaar is bij
actoren die de regierol opnemen van het
stadsontwikkelingsproject, onder meer over de
aanwezige voorzieningen, de beschikbare
publieke ruimte, en de buurtinitiatieven en –
organisaties.
Vandaag zijn heel wat kwantitatieve data over
Gent beschikbaar. Lokale kennis over formele en
informele sociale netwerken en over zichtbare en
onzichtbare vragen, kwaliteiten en kritieken in en
over de wijk is evenwel maar beperkt aanwezig.
Nochtans is net deze kennis noodzakelijk om op
maat van een buurt te werken aan het versterken
van de aanwezige dynamieken en diverse vormen
van alledaags gebruik. In onze sociaal-ruimtelijke
studie beogen we kennis te verwerven om deze
inzichten en dynamieken ‘van binnenuit’ en ‘van
onderuit’ te doorgronden en begrijpen. Onze
interesse gaat daarbij uit naar onder meer het
gebruik en kwaliteit van de aanwezige
voorzieningen voor mensen die ze (willen)
gebruiken, het dagelijks gebruik van de publieke
ruimte, en de manier waarop processen van
gemeenschapsvorming vorm krijgen bij nietgeorganiseerde bewoners als ze de buurt ervaren
en gebruiken. Dit opbouwen van sociale kennis
gaat zowel over het ‘lezen van een wijk’ en het
onderzoeken van op welke manier bewoners en
gebruikers aanwezig kunnen, mogen en willen zijn
in de buurt.
Vertrekkend van de opdrachtomschrijving en het
onderzoeksvoorstel werden zes werksporen
uitgezet als strategie van data-verzameling. Na
een periode van vooronderzoek door de
onderzoeksploeg, werden alle sporen
opgenomen door studenten pedagogische
wetenschappen en sociaal werk in het kader van
het vak ‘Interpretatieve Onderzoeksmethoden’
(oktober 2018 – januari 2019). Het
onderzoeksteam stond in voor de intensieve
begeleiding.

1. Het in kaart brengen van beleidsdiscours
en bespreekbaar maken van duurzame
beleidsbeslissingen
1a.
Analyse van beleidsdocumenten en
interviews met sleutelactoren – volledige
onderzoeksploeg
1a. Discoursanalyse van mediaberichten
sinds de start van de renovatie van het
station – begeleiding Griet Roets en Geert
Vandermeersche – 10 studenten
2. Een kwalitatieve analyse van nietwoongebonden functies/voorzieningen –
begeleiding Evelyne Deceur – 36 studenten
3. Het in kaart brengen van het alledaagse
gebruik van de publieke ruimte – begeleiding
Els Vervloesem en Carmen Van Maercke – 40
studenten
4. Het in kaart brengen van de alledaagse
paden en routes doorheen de wijk –
begeleiding Caroline Vandekinderen – 59
studenten
5. Het in kaart brengen van sociale cohesie,
gemeenschapsvorming en burgerinitiatieven
– begeleiding Johan Vandenbussche – 62
studenten
6. Het in kaart brengen van mogelijke sociale
breuklijnen (cf. sociale huisvesting) en het
‘geheugen van de wijk’ – begeleiding Simon
Allemeersch en Griet Roets – 37 studenten
Per spoor werden groepen gemaakt die op basis
van de context en de te bevragen groepen
methodologisch verschillend te werk gingen: van
observatie en korte informele gesprekken over
semi-gestructureerde interviews en vragenlijst tot
mental maps, het analyseren van beelden en een
spel op maat van kinderen en jongeren. De
output van het studentenwerk is minstens even
divers. Naast het schrijven van een paper werden
onder meer foto- en dagboekjes, allerhande
kaarten, verslagen, die over en met de buurt
gemaakt werden, ingeleverd.
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5.3. DATA-ANALYSE:
COLLABORATORIUM STADSACADEMIE EN SECUNDAIRE ANALYSE
VAN HET VERZAMELDE MATERIAAL

Geïnspireerd door ons referentiekader is onze
analyse gericht op het identificeren van de
belangrijkste sociaal-ruimtelijke opgaves voor
de toekomstige stadsontwikkeling in de
stationsbuurt. Het is onze bedoeling om vanuit
de confrontatie van de analyses en ervaringen
‘van onderuit’ en ‘van bovenaf’ inzichten te
identificeren en aanbevelingen te
formuleren om aanwezige kansen te
versterken of mogelijke problematieken weg te
werken. Ons rapport kan onmogelijk alle
inzichten descriptief behandelen die op de
diverse werksporen zijn verzameld. We
proberen ze in het rapport zoveel mogelijk kort
te inventariseren, maar wie in volle breedte en
diepte al deze inzichten wil raadplegen kan
best de vele studentenpapers op waarde
schatten en doornemen. De studenten werden
in de geest van de Stadsacademie beschouwd
als competente stakeholders in het onderzoek
en werden tegelijk intensief begeleid; tegelijk
zijn er voor diverse redenen
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wel degelijk kwaliteitsverschillen tussen de
papers onderling. De studenten werden ook
expliciet gevraagd deze redenen te bespreken in
hun papers.
We willen niettemin als onderzoeks-ploeg in
het rapport voorbij de beschrijving van de
verzamelde kennis en inzichten gaan, en
willen vooral de aspiraties en
bekommernissen van een ruime diversiteit
van bewoners, pendelaars, scholieren,
werknemers, handelaars,... in de
stationsbuurt collectiviseren en doorvertalen in ons rapport. We gaan via onze
inzichten over bestaande processen van
gemeenschapsvorming onder meer na op
welke manier homogene, heterogene en
ambivalente verbindingen (Soenen, 2006)
kunnen worden geaccommodeerd, hoe
(letterlijk en figuurlijk) plaats(en) kan
(kunnen) worden geconstrueerd om nieuwe
netwerken en coalities aan te gaan, en
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waar mogelijkheden voor toe-eigening en medeeigenaarschap liggen voor een ruime diversiteit
van actoren. We kiezen bijgevolg bij het
weergeven van de resultaten expliciet voor een
analytische en onderzoekende aanpak, waarbij
volledigheid geen doelstelling is. De
thematische, kwalitatieve inhoudsanalyse (zie
Hsieh & Shannon, 2005) werd via een
combinatie van activiteiten vorm gegeven. We
werkten enerzijds via seminaries in de schoot
van de Stadsacademie, waar we twee besloten
werksessies organiseerden (op 22 maart en op
3 april 2019). Deze sessies waren gericht op het
vormen van een collaboratorium om te komen
tot inhoudelijke verdieping van de inzichten in
het project via het gericht samenbrengen van
verschillende vormen van kennis tussen diverse
partijen (beleidsmakers, stedelijke
professionals, academici, middenveldgroepen,
studenten en docenten, projectontwikkelaars en
ondernemers,...). Tijdens de eerste werksessie
werden drie sociaal-ruimtelijke opgaves
geïdentificeerd en ter discussie gesteld in
antwoord op de drieledige
opdrachtomschrijving: (1) continue
metamorfose, participatie, en duurzaam beleid
(cf. sociale dynamiek); (2) ruimtelijke
verbindingen en ont-moeting (cf. ruimtelijke
indeling); en (3) functieverweving en beheer
(cf. programma). Tijdens de tweede werksessie
gaven we deze inzichten verder analytische en
visuele diepgang en werd werk gemaakt van het
concretiseren van de inzichten voor de
stationsbuurt. De input van deze twee
seminaries voedde de secundaire analyse van
het verzamelde onderzoeksmateriaal, en de
eerste versie van het rapport werd opnieuw in
overleg gebracht met de betrokken actoren van
stad Gent. Simultaan aan dit collectief
analyseproces werd anderzijds ook een traject
opgestart met de studenten in het vak ‘Armoede
en Participatie’, die van maart-mei verder
doorwerkten op de concrete doorvertaling en
pistes voor sociaal-ruimtelijk
opdrachtgeverschap in de stationsbuurt.
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6. Centrale
onderzoeksinzichten

In hoofdstuk 6 zijn de centrale onderzoeksbevindingen
gestructureerd op basis van de diverse sociaal-ruimtelijke
opgaves. We bespreken eerst wat we leren uit de manier
waarop tot nog toe werd gewerkt in continue metamorfose,
participatie, en duurzaam beleid.
Daarna gaan we in het deel van ontmoeten naar verbinden
en verweven op basis van het empirisch materiaal – en via de
vele ogen en oren in de wijk van de studenten – na waar het
sociaal-ruimtelijk potentieel in de volledige stationsbuurt
nog verborgen ligt en identificeren waar kleinere sociaalruimtelijke ingrepen nog mogelijk zijn.
Daarna werken we meer analytisch drie terugkerende
spanningsvelden en toekomstgerichte sociaal-ruimtelijke
uitgangspunten uit, en bespreken concreet de sociaalruimtelijke veranderingsvoorstellen voor Gent-Sint-Pieters
op het terrein.
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6. Centrale onderzoeksinzichten
6.1. CONTINUE METAMORFOSE, PARTICIPATIE EN DUURZAAM
BELEID 6.1.1. SITUERING
Het onderzoek toont dat er enorm veel
inspanningen gedaan worden in een poging het
stadsontwikkelingsproject in goede banen te
leiden. Dit gebeurt met goede intenties via de
regierol die opgenomen wordt door diverse en
gedreven ambtenaren. Tegelijk spelen veel
complexiteiten en uitdagingen een rol bij de
uitvoering van deze plannen, wat vaak voor
een vertraging van de ontwikkelingen zorgt.
Dan wordt het een gevecht tegen de tijd, in
plaats van werken met de tijd. Onze
bevindingen leren dat actoren met een
ruimtelijke en stedenbouwkundige insteek en
actoren met een sociale invalshoek in een
gefragmenteerde focus op twee sporen zijn
gaan werken: de sociale professionals die bezig
zijn met het informatie-, communicatie-en
participatietraject werken in de voetsporen van
de ruimtelijke planners. Hoewel de
opdrachtomschrijving van deze sociaalruimtelijke studie toont dat de actoren zich
daarvan bewust zijn en hun beleid sterker
willen verbinden, reconstrueren we kort wat we
kunnen leren uit deze voorafgaandelijke
ontwikkelingen. Dit deel van de analyse leidt
tot een analyse van de concrete werkpistes die
op basis van het onderzoek geïdentificeerd
kunnen worden om dat mogelijk te maken (zie
6.2. en 6.3 in dit rapport), en tot de oproep om
werk te maken van een sociaal-ruimtelijk
opdrachtgeverschap (zie 7. in dit rapport).
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In wat volgt duiden we hoe dit
tweesporenbeleid zich manifesteert op het vlak
van het beleid dat gevoerd wordt door de
ruimtelijke en stedenbouwkundige planners
(6.1.2.) en door de professionals die werk
maken van informatie-, communicatie- en
participatiestrategieën (6.1.3). Daarna duiden
we hoe dit tweesporenbeleid actueel tot
complexe sociaal-ruimtelijke vraagstukken leidt
voor de betrokken actoren die deze regierol
vorm geven (6.1.4), en voor hen de aanleiding
vormt om politieke keuzes te maken en een
sociaal-ruimtelijk opdrachtgeverschap te
installeren (zie hoofdstuk 7 in dit rapport).

6.1.2. FUNCTIONALITEIT EN TIJDELIJKHEID

In het ontwerp van de A3, dat dateert van
augustus 2014 (zie http://www.
projectgentsintpieters.be!frontend!fi les! userfi
les!fi les!klankbord!KBG_140828_47_
Pverg_GebouwA3_w.pdf) wordt het realiseren
van sociale huisvesting vlakbij een knooppunt van
openbaar vervoer beschouwd als een
maatschappelijk belang. Gebouw A3 telt 52
sociale wooneenheden. Het gebouw bestaat uit
een laag, balkvormig volume en een hoger deel
aan de westelijke zijde (richting Koningin
Paolaplein). De gelijkvloerse verdieping wordt
ingenomen door een commerciële functie, met als
doel om zo ook voldoende sociale controle en
beleving op de esplanade in te bouwen.
grondplan zone A3 (projectwebsite Gent Sint-Pieters)

De projectmodus van het
stadsontwikkelingsproject kan, net als bij vele
andere stadsontwikkelings- en
stadsvernieuwingsprojecten in andere steden,
gekarakteriseerd worden als lineair. De
vooropgestelde planning, die voor Gent Sint
Pieters ook transparant wordt gemaakt via de
projectwebsite van het infopunt, verloopt
begrijpelijkerwijs van punt A naar B (zie
https://www.projectgentsintpieters. be/timeline).
Het stadsontwikkelingsproject in Gent SintPieters kan niettemin, net als vele andere
stadsontwikkelingsprojecten in andere Vlaamse
steden, gekenmerkt worden door complexiteit op
allerlei vlakken (zie ook Loeckx & Vervloesem,
2012; Coppens, 2011): de historische
ontwikkelingen, beleidsbeslissingen of evidenties
die actueel nog moeilijk of onmogelijk om te
buigen zijn, de onderhandelingen met
bovenlokale overheden en de diversiteit van
lokale beleidsactoren, de grote
investeringskosten die gepaard gaan met de
hertekening van het station en de ruimere
stationsbuurt, de onderhandelingen met de
projectontwikkelaars en marktspelers die vaak
economische belangen voorop stellen, de
vooropgestelde en noodzakelijke snelheid van de
ontwikkelingen op basis van de vooropgestelde
doelstellingen terwijl er inherente en potentieel
onwenselijke neveneffecten ontstaan in onder
meer de vertaalslag tussen ruimtelijke intenties
en sociaal gebruik, de tegenstrijdigheid van
belangen bij een ongelooflijk ruime diversiteit
van belanghebbenden,...
Een sprekend voorbeeld betreft het architecturaal
ontwerp voor de sociale huisvesting in zone A3.
Er is duidelijk veel zorg gegaan naar de
ontwikkeling van een kwaliteitsvol en
verantwoord architecturaal ontwerp, dat rekening
houdt met de inbedding van het gebouw in de
stationsomgeving. Niettemin tonen de
ontwikkelingen dat de onderhandeling met de
diverse betrokken actoren in deze ontwikkeling en
het in rekening brengen van het
leefbaarheidsvraagstuk cruciaal complexiteit en
vertraging met zich meebrengt.

ontwerp Bogdan en Van Broeck van sociale
huisvesting zone A3 (projectwebsite Gent Sint-Pieters)
ontwerp Bogdan en Van Broeck van sociale
huisvesting in relatie tot ruimere omgeving zone A3
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6.1.2.1. Lineaire projectmodus van A naar B
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Vanuit stedenbouwkundig perspectief bekeken
werd voor de bouw van de sociale woningen in
zone A het minst gunstige perceel van de hele
stations-herontwikkeling voorbehouden. Om
problemen van oriëntatie en natuurlijke lichtinval
te kunnen oplossen, probeert het
architectenbureau Bogdan en Van Broeck
bijzonder creatief om te springen met de
woningtypologie. Om die reden, ter compensatie
van ruimtelijke tekorten, is er onder meer
geopteerd om duplex-appartementen en een
daktuin te voorzien. In de voorgestelde
projectfiche kunnen we het volgende lezen:
In het ontwerp omvat het lage, balkvormige
volume een reeks duplex-appartementen op
niveau +1/+2, waarvan de leefruimtes zich op de
bovenste verdieping bevinden, teneinde zo weinig
mogelijk hinder te ondervinden van het
aanwezige seinhuis. Boven deze duplexen, op
niveau +3, worden appartementen voorzien die
naar een zijde zijn georiënteerd. Door het
beperken van de hoogte van dit deel van het
gebouw is er een geringe impact op de esplanade
in het kader van bezonning. In het hoger deel,
+4 tot +8, worden telkens 4 units per plateau
voorzien. Door het concentreren in een slank,
hoger volume (max. 30m) ontstaat een
meerwaarde in woonkwaliteit, omwille van de
afstand ten aanzien van het Seinhuis en de
uitzichten die ontstaan. Op deze wijze claimt A3
zijn rechtmatige plaats tussen de naburige
gebouwen in de skyline langs de Koningin
Fabiolalaan. Als surplus wordt een grote
gemeenschappelijke daktuin voorzien op niveau
+4, toegankelijk voor alle sociale appartementen.
(zie http://www.projectgentsintpieters.be/
frontend/fi les/userfi les/fi les/klankbord/
KBG_140828_47_Pverg_GebouwA3_w.pdf)
Voor de realisatie en het beheer van deze
woningen is er een intentieovereenkomst
afgesloten met huisvestingsmaatschappij
WoninGent. Uit het gesprek met WoninGent in
november 2018 wordt duidelijk dat het idee
van duplex-appartementen en de daktuin niet
realiseerbaar geacht, onder meer door
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de behoeftenanalyse (wie komt in de sociale
woningen terecht?) en de vraag hoe het
dakterras onderhouden kan worden (wie zal deze
daktuin beheren?). WoninGent acht het niet
mogelijk/wenselijk dat vb. het dakterras en de
plinten ook door hen uitgebaat worden.
Niettemin blijkt uit hetzelfde gesprek met de stad
dat de huisvestingsmaatschappij op verschillende
vlakken speelruimte ziet om het
leefbaarheidsvraagstuk mee te nemen, onder
meer in verband met de vraag welke publieke
functies in de plinten en andere ruimten van de
gebouwen ondergebracht kunnen worden die al
dan niet in mede-eigendom worden vorm
gegeven (vb. een wassalon, een supermarkt,
(klein)handelaars, cafés of brasseries), de vraag
hoe inkomhallen ingebouwd zullen worden (niet
te veel appartementen tegelijk op eenzelfde
inkomhal laten uitkomen), de vraag welke
publieke functies rond het gebouw kunnen
worden ingericht (vb. aanleg van fietspaden,
wandelroutes,...in relatie tot parkeerbeleid en de
vraag of ondergrondse parkings mogelijk en
wenselijk zijn).
Deze onderhandelingen zijn dus complex, zowel
voor de stad als voor WoninGent en andere
betrokken actoren, onder meer vanwege de
financieringskwestie. Daardoor loopt de
oorspronkelijke planning vertraging op. Ook de
discrepantie tussen de oorspronkelijk geplande
en huidig vooropgestelde
afwerking van het station bij de start van het
stadsontwikkelingsproject is bijvoorbeeld groot.
De vooropgestelde afwerking van het station
verschilt intussen tien jaar in tijd met de
oorspronkelijke planning, en blijft actueel zeer
onvoorspelbaar. Niettemin beschouwen we deze
vertraging van de projectontwikkeling als een
signaal van een goed beleid, waarbij in de mate
van het mogelijke rekening gehouden wordt met
aspecten van leefbaarheid. We komen hier in
6.1.5. op terug.
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voorlopige planning (projectwebsite Gent Sint-Pieters)

oorspronkelijke tijdlijn in vogelvlucht (projectwebsite Gent Sint-Pieters)
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6.1.2.2. Verzet, kritiek en ambivalentie

De voortdurende wijzigingen in de
planning botsen op verzet en kritiek. We
vinden hiervan onder andere levendige
voorbeelden in mediaberichten. Sinds de start
van de renovatie van het station zijn heel wat
artikels verschenen in diverse media.
Opvallend is niettemin dat ook als de planning
en de werken volgens plan worden uitgevoerd,
de kritiek heftig kan zijn. Voor actoren die de
regierol opnemen van het
stadsontwikkelingsproject vormt de rol van de
media een aspect dat het proces vaak
compliceert (zie spoor 1, groep 1). Bepaalde
ontwikkelingen en dynamieken worden in de
media belicht en geduid, maar op veel
momenten ook kritisch uitvergroot. De
communicatie verloopt vooral via een discours
van paradoxen, verwijzend naar
mediaberichten waarin verschillende
standpunten weergegeven worden over de
inspraak van de buurtbewoners: in de ene
stroom artikels worden buurtbewoners en
betrokkenen afgebeeld als slachtoffers van
beleid en politiek terwijl andere artikels
spreken over buurtbewoners en betrokkenen
als protagonisten van de ontwikkelingen.
Volgens de media leidt dit enerzijds tot
conflicten en anderzijds tot
verzoeningspogingen en compromis.
 Bewoners en betrokkenen als
protagonisten van de ontwikkelingen,
verwijzend naar mediaberichten waarin
buurtbewoners transparantie en inspraak
claimen. Uit een artikel in De Standaard in
2015 leren we bijvoorbeeld dat burgers
bepaalde projecten aanklagen. Zo vermeldde
de krantenkop in heftige metaforen:
“Buitensporig voert juridisch gevecht rond
ontwikkeling stationsbuurt. Bewoners Gentse
stationsbuurt tackelen na Queen Towers nu
ook kantoorgebouw (2015, De Standaard, art.
95).” Actueel lezen we op de projectwebsite
van Gent Sint-Pieters ook dat de
bouwvergunning voor de Queen Towers (A5)
vernietigd is door de Raad van
Vergunningsbetwistingen op 23 februari
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2016. Dit conflict toont opnieuw hoe
de planning vertraging oploopt.
 Bewoners en betrokkenen als
slachtoffers van de ontwikkelingen,
verwijzend naar gevoelens van onmacht.
Volgens deze berichten verstoren de werken
bijvoorbeeld de routines en patronen in de
stationsbuurt. Binnen dit discours over
onmacht en ongenoegen van de
buurtbewoners laten de kranten bijvoorbeeld
de zelfstandigen uit de buurt aan het woord.
Eén van de artikels in 2010 gaat bijvoorbeeld
over twee caféuitbaters die hun café verplicht
moeten sluiten omdat de plaats helemaal
gesloopt zal worden omwille van het
stationsproject. In het artikel reageren deze
mensen heel droevig en verontwaardigd
omdat hun broodwinning op deze manier
wegvalt. Er wordt ook gesteld dat veel
werknemers van het openbaar vervoer in dit
stationscafé vertoeven. Zij krijgen in dit
artikel een rechtstreekse stem:

“Ik kom al bij Chris en Diane sinds 1978”,
zegt treinbegeleidster Annie Niemegeers.
“We werden zeer goede vrienden. Waar
wij vanaf maandag onze koffie moeten

halen, is mij een raadsel. Aan de
voorkant van het station zijn er ook
cafés, maar daar is het anders. De
koffie is er zo lekker niet en kost meer
dan 2 euro. Diane vraagt maar 1,75 euro
en we krijgen er een lief woord bij”, zegt
ze. Hierbij geeft ze, zoals in andere artikels
vermeld, aan dat de stationsontwikkelingen
gepaard gaan met een prijsverhoging. In
dit negatief gezind artikel worden geen
projectontwikkelaars aan het woord
gelaten (2010, Het Laatste Nieuws, art.
88).
Het verzet en de kritiek worden ook
aangewakkerd in het publiek debat over de
stations-ontwikkeling, waarbij veranderende
plannen zwaar bekritiseerd worden. De toon
van het debat wordt onder meer gezet

door politieke figuren die in Stad Gent
opkomen voor de burgers, zoals onder meer
burgemeester Termont.
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De afwerking van het Sint-Pietersstation loopt
minstens 2 jaar vertraging op, maar nog veel
erger is dat door geldgebrek de plannen
zwaar worden aangepast. “Nu blijkt dat de
NMBS van plan is om bij de helft van de
perrons de voorziene overkapping niet te
plaatsen”, zegt burgemeester Termont boos.
“Dat pikken we niet. Wij willen geen half
tweedehandsstation.” (Spoor 1.b, 2018)

Het verzet en de kritiek hebben niet alleen
weerklank in de media. Ons onderzoek legt ook
de kritiek en de weerstand bloot van bewoners,
werknemers, reizigers enzovoort op de buurt,
op de werken en op de finaliteit van het
stadsontwikkelingsproject. We capteren op
diverse plekken en bij diverse groepen in de
buurt bijvoorbeeld kritiek over hoe de
stationsbuurt nu is (bijvoorbeeld op de
verkeersjungle, de vele fietsen rond het
station, de fysiek-ruimtelijk breuklijn tussen de
voor- en achterkant van het station,...), kritiek
over de werken (bijvoorbeeld over
geluidsoverlast bij werken, de tijdelijke knip in
verkeersroutes die onder meer impact hebben
op de mobiliteit van bewoners en reizigers en op
de kleinhandelaars), en kritiek over en
weerstand tegen de finaliteit van het
stadsontwikkelingsproject (onder meer het
meest tastbaar in relatie tot het al bestaande

VAC Loveling gebouw, en tot de ontwikkeling
van zone A, zone B en zone C, de aanleg
van het Mathildeplein en het S-gebouw,
het onthardingstraject in het De Smet-De
Nayerpark, enzovoort).
Niettemin brengt de vaststelling dat er
weerstand is ons ook bij de vaststelling dat er
veel ambivalentie leeft, zowel bij mensen die
we individueel bevragen als tussen mensen
onderling. Enerzijds blijkt uit ons onderzoek
dat verzet, kritiek, weerstand en ambivalentie
inherent is aan het samen leven in een
stationsbuurt, zeker wanneer een
grootschalige stations-herontwikkeling en
bijhorende stadsontwikkeling plaats grijpt.
Bovendien toont ons onderzoek dat het
onmogelijk is om de mening van alle
individuele gebruikers mee in rekening te
brengen; mensen zijn immers zelfs ambivalent
als ze over hun eigen ervaring spreken. De
perceptie bijvoorbeeld dat gebruikers van de
stationsbuurt vereisen dat het station zo snel
mogelijk afgewerkt en functioneel is, kan via
het naar waarde schatten van de ambivalentie
van de gebruikers gerelativeerd worden. Uit
gesprekken met reizigers in het station
bijvoorbeeld blijkt dat zij eerst hun frustratie
uiten over het afwijken van de bouw en
afwerking van het station in relatie tot de
vooropgestelde planning, maar dat zij – als we
hierop doorvragen – ook benadrukken dat ze
het station zien als een plek die niet louter
functioneel is maar ook de kwaliteit van het
doorbrengen van wachttijd kan bevorderen
evenals sociale interacties kan mogelijk
maken.
Een oudere man vertelt dat hij het
station liever afgewerkt ziet zoals ze het
oorspronkelijk van plan waren. Verder was er
een vrouw die duidelijk gefrustreerd is door de
stilliggende werken in het station. Ze vindt dat
dit de sfeer in het station negatief beïnvloedt.
Ze vindt het namelijk vervelend om in
hetzelfde station door zowel een oud als een
nieuw deel te wandelen. Desondanks geeft
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ze aan dat ze het station liever niet met het
overblijvende budget afgewerkt ziet worden.
Dan heeft ze liever dat de werken nog een
paar extra jaren stilliggen en dat het station
met kwaliteitsvol materiaal en voldoende
middelen afgerond wordt. (Spoor 6, groep 6
– processen van gemeenschapsvorming in en
rond het station)
Dit vormt een terugkerend gespreksonderwerp
en is een helder voorbeeld van de manier
waarop ambivalentie leeft en begrepen kan
worden.
Er leeft ook veel ambivalentie en diversiteit van
opvattingen over wat er al is, over de ingrepen,
en over de finaliteit van de plannen tussen
buurtbewoners, werknemers, reizigers,
toeristen, handelaars enzovoort onderling. Bij de
bevraging van bewoners over de her-aanleg van
het Mathildeplein en het S-gebouw vinden we
bijvoorbeeld veel diverse opvattingen en
bekommernissen (Spoor 3, groep 1). Tijdens de
interviews bleken bij buurtbewoners bovendien
zeer veel verschillende meningen te leven over
de tijdelijkheid van het plein. Sommigen vinden
de huidige functie goed. Anderen zien ze als
noodzakelijk want waar moeten anders al die
fietsen naartoe? Anderzijds leeft er bij
sommige buurtbewoners frustratie over hoe het
plein er vandaag de dag uitziet. Een bewoner
ervaart zelf angst bij het zien en betreden van
het plein omwille van de elektrische fietsen en
de drukte door de passage van de pendelaars.
Enkele andere buurtbewoners spraken ook over
een onveilige verkeerssituatie met referentie
naar de tijd dat de bussen nog over het
Koningin Mathildeplein mochten rijden.
Pendelaars liepen dan gevaar om aangereden te
worden als ze het station uitliepen. Over het
toekomstig uitzicht van het Koningin
Mathildeplein bleek een grote bezorgdheid te
leven over de strook die zou ontstaan tussen de
twee gebouwen, namelijk het stationsgebouw en
het S-gebouw. Deze strook kan volgens de
bevraagde bewoners al snel een anonieme en
donkere plek vormen
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waar opnieuw weinig leeft en die enkel dienst
doet als doorgang, zoals nu deels ook al het
geval is.
De vraag is bijgevolg hoe best met deze
diversiteit van meningen gewerkt en rekening
gehouden kan worden. We illustreren dit ook in
het volgende deel van het rapport, omdat deze
diversiteit van meningen en opvattingen ook
sterk merkbaar is bij de vormgeving aan de
bestaande informatie-, communicatie- en
participatiestrategieën.

6.1.3. INFORMATIE, COMMUNICATIE, PARTICIPATIE
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6.1.3.1. Inzet op informatie-, communicatie en participatiestrategieën

In de voetsporen van de ruimtelijke en
stedenbouwkundige planners zetten diverse
ambtenaren en projectmedewerkers
gedreven en creatief in op informatie-,
communicatie- en participatiestrategieën over
de stadsontwikkeling voor de buurt. In diverse
domeinen van onderzoek, beleid en praktijk
wordt het belang van principes en praktijken
van ‘burgerparticipatie’ tijdens de laatste
decennia benadrukt (Beresford, 2001; Beresford
& Croft, 2004; Lister, 2002; Carr, 2007;
Cornwall & Brock, 2005; Farr, 2017). Het belang
van burgerparticipatie, of meer specifiek
bewonersparticipatie of ‘citizen participation’,
wordt ook benadrukt in de ontwikkeling van een
duurzaam stedenbeleid in landen waar een
democratisering en decentralisering van het
beleidsproces gepromoot wordt; dit wordt in de
literatuur benoemd als ‘urban governance’
(Bevir, 2009; Radzik-Maruszak & Batorova,
2015; Deceur, 2017; Deceur, Roets, Rutten &
De Bie, 2018). Deze participatieve principes en
praktijken in het kader van een duurzaam
stedenbeleid worden in stedelijke contexten
vooral vorm gegeven door organisaties en
professionals in onder meer
samenlevingsopbouw, buurtwerk,
buurtopbouwwerk, buurtzorgregie (cf.
OCMW’s/zorgbedrijven), wijkopbouwwerk,
straathoekwerk, sociaal-cultureel en sociaalartistiek werk, enzovoort (zie De Rynck, 2012;
De Rynck & De Corte, 2017; De Visscher et al.,
2013; Duyvendak & Uitermark, 2005; Deceur,
2017).
Dat is ook het geval in de stationsbuurt van
Gent Sint-Pieters, waarbij niettemin opvalt dat
het aantal professionals beperkt is en verdere
visievorming over de onderlinge accenten in
het werk nog wenselijk is. Een aantal van hen
zet gericht in op informatie en communicatie
in relatie tot het stadsontwikkelingsproject. De
initiatieven die op basis van deze capaciteit
genomen worden zijn niettemin divers en
ondertussen niet meer op één hand te tellen,
en variëren van kleine en grote
informatieavonden, infovergaderingen,

beurzen, tentoonstellingen, dialoogcafés,
infomarkten, workshops, inspraaktrajecten,
werfbezoeken en rondleidingen (onder meer
georganiseerd voor scholen) en een continue
update van de projectwebsite ... voor een enorme
diversiteit van belanghebbenden en op zeer
diverse plekken in de buurt. Een overzicht van
deze activiteiten kan onder meer teruggevonden
worden op de projectwebsite:
https://www.projectgentsintpieters.be/info-eninspraak. Ook de afbeeldingen hieronder zijn
geoogst op de infowebsite.
De communicatiestrategie doet vaak dienst om
in te spelen op de kritiek die er komt vanwege
de vertraging van de werken, en te duiden wat
er aan de hand is. Uit de media blijken de
langdurigheid van de werken en de daarbij
horende hinder in de verkeersveiligheid en
mobiliteit een hekel punt te zijn. In 2016
wordt er bijvoorbeeld in de media
aangekondigd dat de bouwwerken aan het
station nog langer zullen duren. Er wordt
gesteld dat dit soort vertragingen eigen zijn
aan zo’n groot project. Volgens Infopunt ligt
het probleem dus niet rechtstreeks bij de
projectpartners, maar wel bij het feit dat de
eerste plannen opgesteld werden toen er nog
geen aannemer voor het project werd gekozen
en ze geeft aan dat er ondertussen één van de
aannemers failliet is gegaan. Er is eveneens
goed nieuws, zegt Gisèle Rogiest. “De
stationspleinen, het Mathildeplein en het Maria
Hendrikaplein, die aanvankelijk pas na het
station zouden worden heraangelegd, zullen in
deze fase onverwachts al worden
meegenomen (2016, Gazet Van Antwerpen,
art. 50).” Dat de aanhoudende werken
aanhoudende hinder veroorzaken, kan
niemand ontkennen. Het Infopunt geeft hier
aan dat ze hun best doen, maar dat de
reizigers geduld zullen moeten hebben (spoor
1, groep 1).
Deze informatie-, communicatie- en
participatiestrategieën worden door diverse
betrokkenen erg op prijs gesteld.
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Dit wordt bijvoorbeeld tastbaar in één van de
hierover verschenen kranten-artikels. Zo is er
een artikel verschenen in Het Laatste Nieuws
waar transparantie de boventoon vormde. Men
schreef dat de Stad in de Rijsenbergwijk een
informatiemoment organiseerde samen met de
communicatieverantwoordelijke. De
Rijsenbergwijk werd specifiek uitgenodigd
omdat de inwoners zich zorgen maakten over
het sluipverkeer dat meer aanwezig zal zijn in
hun buurt. Op dat infomoment werd het project
voorgesteld aan de 3000 bewoners van de wijk.
Men wou naast transparantie bij de
buurtbewoners een moment van inspraak
inrichten. Via deze weg kregen de
buurtbewoners de kans om advies te geven over
de maatregelen. Zo luidt:

“Wij zijn voorstander om niet drastisch in te
grijpen in rijrichtingen, maar af te wachten,
regelmatig te tellen en bij te sturen. We
willen de wijk niet onbereikbaar maken“.

Tegelijk zijn er diverse signalen die tonen dat
deze informatie- en communicatiestrategieën
de participatie van en in de buurt onder druk
zetten.
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De drijvende krachten hebben ook een duidelijk geprofileerde en herkenbare
locatie in de wijk via het Infopunt, maar werken daarnaast ook flexibel in de wijk.

Dit infomoment werd geapprecieerd door
buurtbewoners. Bovendien waren er niet enkel
buurtbewoners aanwezig op het
inspraakmoment. Tine Heyse, Groen!gemeenteraadslid pikte dit inspraakmoment
mee en kwam op deze manier de
buurtbewoners steunen (Het Laatste Nieuws,
2007, art. 85).
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6.1.3.2. Participatie onder druk

Tijdens de afgelopen jaren worden veel
kritieken geuit over het democratisch gehalte
van burgerparticipatie in beleidsprocessen
(Cruikshank, 1999; Gilliatt et al., 2000;
Simmons & Birchall, 2000; Beresford, 2010;
Krumer-Nevo, 2009; Roets et al., 2013;
Simmons, 2011). Er wordt onder meer
verwezen naar de vaststelling dat
burgerparticipatie niets meer inhoudt dan
‘tokenism’ (Beresford, 2010), waarbij
participatie ‘more rhetoric than reality’
inhoudt (Adams, 2008), en een simpel
‘buzzword’ vormt (Cornwall & Brock, 2005)
waarbij beleidsmakers ‘talk the talk, yet have
to persuade many that it will walk the walk’
(Cook, 2002, p. 530). Met andere woorden:
hoewel burgerparticipatie een populair
buzzwoord is, worden participatieve
beleidsprocessen vaak instrumenteel veeleer
dan democratisch ingevuld (Cowden & Singh,
2007; Boone, Roets & Roose, 2018). Bijgevolg
wordt deze ‘tyranny of participation’ in vraag
gesteld (Cooke & Kothari, 2001), onder meer
in de ontwikkeling van concrete
stadsontwikkelings- en
stadsvernieuwingsprojecten (De Rynck &
Dezeure, 2009; Deceur, 2017; De Rynck & De
Corte, 2017). Ook in de meest recente
visietekst van jury Stadsvernieuwing worden
een aantal van deze kritieken bevestigd:

“Participatie wordt nog steeds te veel
behandeld als een noodzakelijke
voorwaarde voor het opbouwen van een
draagvlak en te weinig als een echte
hefboom om betere projecten te realiseren,
stedelijke groepen een actieve rol toe te
bedelen, inclusief kennis te mobiliseren.
Participatie wordt voorts te gemakkelijk
opgesloten in een specifieke fase van
planvorming” (nieuwe visietekst van de jury
stadsvernieuwing, 2018)
In de stationsbuurt herkennen we diverse
van deze kritieken.

Alles is al in kannen en in kruiken
Bij het buurtoverleg is gaandeweg het gevoel
ontstaan dat “alles al in kannen en kruiken”
is, dat plannen al op voorhand zijn vastgelegd
of te snel doorgedreven worden. Er leeft
vooral kritiek van mondige, vasthoudende en
goed georganiseerde burgers dat deze
momenten louter informatief zijn en niet
participatief. Een sprekend voorbeeld kunnen
we optekenen in het interview met de
actiegroep Buiten-Sporig:
Op het moment dat wij dan met die visie
klaar waren en we wilden dus naar de
projectontwikkelaars stappen, hebben zij in
feite de versnelling doorgedrukt door in feit
op dat moment te beslissen van we gaan
direct starten met het indienen van het
ruimtelijk uitvoeringsplan in 2007, en we
gaan daar dan ook meteen
bouwvergunningen aan koppelen. Dus op
dat moment, het moment dat wij ons ook
georganiseerd hadden en klaar waren om
aan de slag te gaan, had opeens de
procedure een versnelling genomen en
hadden ze uiteindelijk dat ruimtelijk
uitvoeringsplan in procedure gesteld. Op dat
moment moesten wij beslissen ofwel laten
we het passeren ofwel beginnen we te
procederen. Op dat moment zijn we wel een
beetje in die procedures richting raad van
state en raad van vergunningsbetwistingen
moeten instappen omdat dat de enige
manier was om vanuit de buurt, vanuit
Buitensporig, om ons nog te laten horen,
om nog inspraak te hebben. Dat is niet echt
inspraak, maar om ons stem te laten horen.
(Spoor 5, groep 1)

54

Het voorbeeld toont ondubbelzinnig aan dat
de inspanningen op het vlak van informatie
en communicatie, in een goed bedoelde
poging het beleidsproces transparant te
maken, een dynamiek van actie- en reactie
op gang trekt. De reactie is heftig en legt
het beleidsproces stil of vertraagt het
aanzienlijk, is weinig constructief, en laat
minder mondige burgers uit beeld
verdwijnen.
Ook het discours van paradoxen in de
krantenartikels geeft de weerstand tegen de
inspraakmomenten klaar weer. Zo maakt Peter
Flamey van de NMBS in De Standaard duidelijk
dat de verzoeningsalternatieven die werden
voorgesteld door de buurtbewoners helemaal niet
haalbaar zijn.

“We kunnen die niet zomaar gedeeltelijk
uitvoeren. De buurtbewoners proberen wel
over te komen als de welwillende partij die
uit is op een verzoening, maar ze maken
gewoon geen realistische suggesties.”
(2007, De Standaard, art. 86).
Hieruit kunnen we afleiden dat de
voorstellen van de burgers weinig impact
hebben op de plannen. Deze inspraakmomenten
zouden volgens een artikel in De Standaard
slechts deel uitmaken van een
communicatiestrategie. Ze beschrijven de
situatie van de buurtbewoners als schrijnend en
machteloos. In datzelfde artikel gebruikt de
auteur de metafoor van ‘wapens’ voor het
concept macht:

“Ze hebben nauwelijks wapens om zich te
verzetten tegen de bouw van de stenen
kolossen die hun huizen verpieteren.
Maar ze zijn niet gewapend tegen de
uitgekiende communicatiestrategie die
dergelijke projecten begeleidt” (De
Standaard, 2012, art. 92).
Niettemin moet bij deze dynamiek
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ook de vraag gesteld worden hoe deze
opvattingen en kritiek zich verhouden tot de
mening van minder mondige, minder
vasthoudende en minder goed georganiseerde
belanghebbenden. Het discours van
paradoxen dat in de media woedt is ook in deze
berichten terug te vinden: bewoners zijn ofwel
protagonisten die strijd voeren, ofwel
slachtoffers. Ons sociaal-ruimtelijk onderzoek
laat ook andere stemmen en opvattingen boven
drijven.

Mijn mening is te eenvoudig
De huidige participatieprocessen hebben een
sterk voor-gestructureerd karakter. Een
sprekend voorbeeld hiervan vinden we terug bij
de bevraging over het inspraaktraject m.b.t. de
her-aanleg van het Koningin Mathildeplein
(Spoor 3, groep 1). Vanuit de Stad Gent en
andere organisaties werden diverse initiatieven
ondernomen om verschillende doelgroepen
inspraak te geven in het project. Eind augustus
2016 werd vanuit de stad een inspraaktraject
over het plein georganiseerd samen met de
werkgroep ‘Sint-Pieters-Buiten’, een
bewonersgroep van de zuidelijke stationsbuurt.
Het doel van dit inspraaktraject was om de
mening van omliggende bewoners en
gebruikers van het plein te bevragen en mee te
nemen. Dit inspraakplan omvatte verschillende
acties. Zo kon men bijvoorbeeld deelnemen aan
een online enquête om suggesties en
opmerkingen over het plein te geven. Via het
participatieplatform kon men zelf ook concrete
ontwerpen indienen waaruit nadien enkele
winnaars werden gekozen. Een
bewonerswandeling vond plaats om te
brainstormen over het ‘groen’ in de omliggende
omgeving. Daarnaast werd nog een 3Dworkshop en een dialoogcafé georganiseerd
door de Stad Gent waarin meer gefocust werd
op het ontwerp van het S-gebouw dat op het
Koningin Mathildeplein zal komen (Werkgroep
Sint-Pieters-Buiten, 2017). De communicatie
naar bewoners en voorbijgangers toe werd
gerealiseerd via

Over dit volledige inspraaktraject werd eind
december 2016 een synthese opgesteld
(Manhaeve, 2016). Hieruit bleek dat de focus
werd gelegd op de antwoorden die uit de
enquête naar boven zijn gekomen. Een
minpunt bij het gebruik van dergelijke
enquêtes is dat de antwoorden reeds vooraf
opgesteld zijn en je deze dus enkel hoeft aan
te duiden, maar deze niet zelf moeten
bedenken of beargumenteren. Wie de enquête
heeft opgesteld, maakt in zekere zin op
voorhand een selectie van wat bevraagd
wordt. Daardoor krijgen de participanten zelf
niet de kans om eerst een visie te creëren en
hun eigen noden en wensen te verwoorden.
Een ander nadeel bij een enquête is de eerder
vage terminologie die gehanteerd wordt. Wat
wordt verstaan onder gezellig, veilig en rustig?
Iedereen heeft andere invullingen van deze
begrippen, maar hier wordt bij de synthese
geen onderscheid in gemaakt.
De reacties op het inspraaktraject voor de
inrichting van het Koningin Mathildeplein (Spoor
3, groep 1) tonen daarnaast dat
belanghebbenden die uitgenodigd worden om te
participeren zich niet altijd een positie weten te
vinden. Bij de bevraging bleek dat een
minderheid van de buurtbewoners en
voorbijgangers op de hoogte was van de
toekomstige ontwikkelingen of van het
inspraaktraject van Stad Gent in verband met
het Koningin Mathildeplein, en weinig
buurtbewoners de ervaring hadden dat zij
betrokken waren in het inspraaktraject en dat
hun bekommernissen gehoord werden. Dat
bleek ook bij interviews met voorbijgangers.

Afbeelding: nota’s studenten spoor 3, groep 1 over interviews met voorbijgangers
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bewonersbrieven, flyeracties en berichten op
sociale media (Manhaeve, 2016).

Bovendien spraken veel mensen over
nieuwsbrieven die via de post verspreid
werden. De meerderheid van de
buurtbewoners las de brieven wel maar hield
er zich verder niet mee bezig. Waar
sommige buurtbewoners als informatie-,
communicatie-, en participatiestrategie de
nieuwsbrieven verkiezen om iets tastbaars in
handen te hebben en omdat mails snel in de
mailbox kunnen verdwijnen, gaven anderen
dan weer de voorkeur aan mails omdat dit
een zeer toegankelijke manier van
communicatie is.
Uit de antwoorden bleek ook dat de interesse
in het project Gent Sint-Pieters in het begin
veel groter was, maar dat naarmate de werken
langer duurden de interesse verloren ging. Er
wordt vanuit Stad Gent aangegeven dat vele
zaken slechts ‘tijdelijk’ zijn en dat er nog veel
veranderingen zullen komen doorheen het
project. Een van de bewoners geeft hier de
volgende opmerking bij: “Tijdelijk in de ogen
van Gent Sint-Pieters duurt lang”. Een aantal
bewoners namen aanvankelijk deel aan
buurtvergaderingen en buurtwandelingen maar
kregen gaandeweg het idee dat hun mening
niet meer van tel was, aangezien ze het
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gevoel hadden dat de plannen op voorhand
reeds waren vastgelegd. Buurtbewoners
hebben daarnaast ook het gevoel dat ze op
vergaderingen en bijeenkomsten hun mening
wel mogen delen maar dat hier achteraf niets
meer mee gebeurt. Hierdoor heerst de
ervaring dat ze eerder geïnformeerd worden
in plaats van dat ze zelf de kans krijgen om te
participeren. Daarnaast merken we dat vele
mensen gaandeweg afhaken omdat ze deze
inspraakmomenten om praktische redenen
niet kunnen inplannen vanwege hun gezin of
werk.
Bij het inspraaktraject van Stad Gent kon
men ook een creatief voorstel indienen over
het uitzicht van het Koningin Mathildeplein
terwijl veel mensen het gevoel hebben dat ze
dit talent niet bezitten. Zo legde een vrouw
uit dat ze liever een tekst zou schrijven met
haar voorstellen voor het plein in plaats van
een creatief plan te maken. Een plan
indienen vinden vele mensen een stap te ver.
Een andere respondent zei dat hij de huidige
invulling slecht vindt, maar dat hij ook geen
alternatief kan bedenken. Ten tweede vraagt
het heel wat tijd en energie van mensen die
naast hun carrière vaak ook nog een gezin
hebben. Ten derde is er bij sommigen ook
een bepaalde angst en onzekerheid om hun
mening mee te delen aan de hoofdactoren
van het project. Ze denken dat hun mening
te eenvoudig is of ze vinden dat ze nog niet
lang genoeg in de buurt wonen om hun
mening te mogen delen.
Buurtbewoners gaven ook aan dat ze sneller
hun mening zullen delen als die mening
gedragen wordt door een grotere groep. Zo
vertelde een respondent dat ze wel een voorstel
zou indienen mocht ze dit samen met een
aantal buurtbewoners kunnen opstellen. Er
werd ook gerefereerd naar de aanleg van het
Reigersparkje in de buurt waar toch wel een
aantal respondenten bij betrokken waren.
Rondom het Mathildeplein bleken een aantal
buurtbewoners elkaar onderling op de hoogte
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te houden van de veranderingen op het plein.
Het voorbeeld legt weer de ambivalentie en
diversiteit van meningen en ervaringen bloot
die op basis van de vele inspanningen in
informatie-, communicatie- en
participatiestrategieën leven.
Geïnformeerd zijn: alles of niets
Hoewel een minderheid van bewoners en
belanghebbenden zeer goed geïnformeerd is
en bijgevolg ook vasthoudend standpunt
inneemt, toont het onderzoek tegelijk dat de
informatie- en communicatiestrategie niet
unaniem door alle bewoners zo kritisch
onthaald wordt. In De Standaard van 2010
wordt bijvoorbeeld vermeld dat het project
Gent Sint-Pieters de buurt wil bedanken voor
hun geduld. Er wordt voor bewoners,
zelfstandigen en pendelaars een buurtfeest
georganiseerd door De Lijn, stad Gent en
NMBS. Toch is het buurtcomité Buitensporig
hier niet tevreden mee. Er komen letterlijke
citaten in de krant zoals “Het is allemaal wel
mooi, maar hier valt niks te vieren”. Ook wordt
er vermeld dat het veel te vroeg is om feest te
vieren. Op dat moment moeten de zwaarste
werkzaamheden nog gebeuren; de
verbindingsweg met de R4 is nog niet
aanwezig, de parkeergarage staat nog niet ter
beschikking. Ondanks het protest van
Buitensporig zijn er heel wat andere mensen
geïnteresseerd in het buurtfeest zegt De
Standaard. Er wordt op het feest een
rondleiding gegeven op de werf en daar is wel
veel interesse naar (2010, De Standaard, art.
89).
Daarnaast toont het onderzoek dat een grote
meerderheid niet (meer) geïnformeerd is of wil
zijn, maar wel degelijk opvattingen heeft over
hoe de buurt er zou kunnen uitzien. Deze
dichotomie leidt er ook toe dat we de
zogenaamde ‘non-participatie’ van bepaalde
bewonersgroepen moeten leren doorprikken.
Niettemin bevestigt het doorgraven op
betekenisverlening van onder meer bewoners
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die niet snel bevraagd worden of niet snel van
zich laten horen de ambivalentie en diversiteit
van meningen (Spoor 4, Spoor 6).
Een sprekend voorbeeld betreft de manier
waarop de nieuwe sociale woningen onthaald
worden: waar sommige mensen een
uitgesproken weerstand en angst voor het
onbekende ventileren, blijken de bewoners
van de bestaande sociale woningen positief te
staan tegenover de komst van een nieuwe
buurt.
De bevraging van oudere mensen die al zeer
lang in de buurt wonen en de geschiedenis van
de wijk kennen toont vooral weerstand.
Mevrouw vindt het vooral jammer dat de
communicatie tussen Stad Gent en de
buurtbewoners niet positief verlopen is. De
bewoners moeten zich zomaar aanpassen aan
de plannen voor de nieuwbouw van de stad.
Hierbij was de inspraak van de buurtbewoners
volgens haar nihil. (...) Haar grootste frustratie
is dat de klachten en zorgen van de bewoners
niet serieus worden genomen door de stad.
Volgens haar worden hun klachten zonder
gegronde argumenten zomaar aan de kant
geschoven. Hierdoor voelt ze zich als
buurtbewoner van de Fabiolalaan een beetje
“op straat gezet”. (65-plusser bevraagd in
Spoor 4)
Op de vraag of de bewoners uit de
Verpleegstersstraat op de hoogte zijn van de
werkzaamheden op de site van het station
Gent-Sint-Pieters en van de toekomstplannen
in de Koningin Fabiolalaan, gaf de wijkagent
aan dat dit niet geweten is en/of dat de
bewoners uit de Verpleegstersstraat er niet
van wakker liggen. Ze verwees hierbij naar
een informatie- en inspraakmoment dat een
twee à drietal jaar geleden in de buurt werd
georganiseerd. Dit informatie- en
inspraakmoment handelde over de eventuele
komst van een nachtopvang in de omgeving.
Hoewel dit evenement voor iedere bewoner uit
de omgeving werd georganiseerd, was er
niemand uit de Verpleegstersstraat hierop

aanwezig. Ze vond dit opmerkelijk omdat ze het
gevoel heeft dat sommige bewoners uit de
Verpleegstersstraat wel een mening hebben over
wat er reilt en zeilt in hun straat en de ruimere
omgeving.
Eén van de onderwerpen die besproken
werden met de bewoners van de
Verpleegstersstraat was de talud langs de
Koningin Fabiolalaan. We kregen namelijk te
horen van Sogent dat er nog geen zekerheid
was wat er met de talud zou gebeuren. Blijft
het er of gaat het weg? Er is veel mogelijk
met deze ruimte, dus bevroegen we ook onze
respondenten. Enkele respondenten zeiden
dat de talud best blijft. Ze gaven aan dat dit
hen beschermt tegen het geluid van de
treinen. Als we bewoners vragen wat er met
die ruimte kan gebeuren, zeggen sommigen
ons dat het zou kunnen dienen als ruimte
voor de kinderen, als een groene ruimte, een
ontmoetingsplek. Enkele anderen zien het
vrijkomen van deze ruimte als een
mogelijkheid voor extra parkeerplaatsen
(spoor 6, groep 3).
Bovendien komen bij het onderzoek bij
bewoners die in de bestaande sociale
huisvesting wonen ook belangrijke inzichten
op tafel over onder meer parkeergelegenheiden beleid. Ondanks het verkeersluwe
karakter van de Verpleegstersstraat, komt
bijvoorbeeld uit vrijwel ieder interview en uit
vrijwel iedere passantenbevraging naar
boven dat er een tekort aan parkeerplaatsen
is. Uit interviews met bewoners die in de
Verpleegstersstraat zijn gehuisvest, blijkt ook
dat er achter sommige sociale woonblokken
parkeerplaatsen gelegen zijn. Deze zijn
bestemd voor de bewoners van deze sociale
woonblokken. Als deze bewoners van de
parkeerfaciliteiten gebruik willen maken,
dienen ze maandelijks een bedrag te
betalen. Uit de interviews bleek echter dat de
bewoners van de sociale woningen deze
parkeerplaatsen niet kunnen betalen en
bijgevolg niet gebruiken (spoor 6, groep 3).
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6.1.4. ACTUELE EN COMPLEXE SOCIAAL-RUIMTELIJKE VRAAGSTUKKEN

Actueel dienen zich in het
stadsontwikkelingsproject uitgesproken
netelige sociaal-ruimtelijke
beleidsvraagstukken aan die zich op een
inherent met elkaar verknoopte manier tot
elkaar verhouden. De meest tastbare
complexiteiten dienen zich bijvoorbeeld
momenteel aan op het vlak van de
ontwerpvraagstukken en het ruimtelijk en
stedenbouwkundig beleid op zone A en B,
zeker als die gekaderd worden als
leefbaarheidsvraagstukken.
Zoals geïllustreerd kent de A3 bijvoorbeeld al
een beladen geschiedenis; waar een ontwerp
van architecten Bogdan en Van Broeck waarin
het leefbaarheidsvraagstuk voorop werd
gesteld initieel werd goedgekeurd door Stad
Gent, toont de onderhandeling met
WoninGent als uitvoerder van zowel het
bouwproject als van het beheer van de sociale
huisvesting dat zij het ontwerp niet haalbaar
achten voor een diversiteit van redenen. Een
voorbeeld is de ontworpen daktuin, waar
WoninGent aangeeft dat zij dit niet haalbaar
achten omdat ze het beheer van de daktuin
niet kunnen opnemen.
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Een interessant voorbeeld is ook het VAC
Virginie Loveling gebouw, dat in zone A in volle
glorie en in het geplande tempo is gebouwd
met de Vlaamse overheid als opdrachtgever
omdat zij een vastgoedpoot hadden. Bij het
oorspronkelijk architecturaal opzet van het
gebouw, dat werd ontworpen door Polo
Architects (Antwerpen) werd zorg besteed aan
het leefbaarheidsvraagstuk en inbedding in de
stationsbuurt via onder meer:
 schaduwstudies om de impact van
het gebouw op de lichtinval in de buurt in
te schatten
 het ontwerp zelf met intentie een open
gebouw (sokkel) te creëren waar
bijvoorbeeld (gestrande) reizigers of
buurtbewoners een stek vinden eerder dan
een gesloten gebouw
 de toegankelijkheid ruimtelijk door
te vertalen via de lange loopbrug
 het opzet van flexibele werkplaatsen
(geen vaste werkplaatsen voor
organisaties/ambtenaren) als vorm van
gemeenschapsvorming
 ruimte te voorzien tussen de twee
gebouwen om ‘een luchtje te scheppen’ en
ruimte te laten voor processen van
gemeenschapsvorming

De werkloods

Iemand die het gebouw promoot, iemand die
het toegankelijk maakt en zicht actief inzet en
dit tevens deelt met de buurt. Ook voor de
bevraagde werknemers is er gebrek aan
publieke ontmoetingsruimte in en rond het
gebouw (er is enkel een cafetaria op het derde
verdiep die toegankelijk is voor werknemers
met een badge, gebrek aan winkels en groen,
gebrek aan contact tussen diensten
onderling,...
Ook voor zone B brengt het initiële ontwerp
voor de actoren met een regierol van Stad
Gent complexe leefbaarheidsvraagstukken
met zich mee. Op basis van de besprekingen
in de sessies in de Stadsacademie brengen we
eerst de actuele ontwerpvraagstukken in
beeld, waarbij de gemaakte overwegingen
tonen dat er politieke keuzes gemaakt moeten
worden om het project ook duurzaam in te
bedden in de buurt:

Hettalud
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Uit het onderzoek (Spoor 6, groep 8) blijkt
echter dat veel van deze intenties bij de
ingebruikname van het gebouw teloor zijn
gegaan, en anders ervaren worden door zowel
de gebruikers als de buurt. De publieke ruimte
in de arm van het gebouw is volop
geprivatiseerd (onder meer door het
onderbrengen van publieke diensten zoals
Jongerenwelzijn en de Werkwinkel). Een klacht
in de buurt houdt in dat het gebouw veel licht
wegneemt voor buurtbewoners (“Het is een
gedrocht, het ziet er niet uit, het belemmert
enorm veel zon”). Zo vertelde een klant van
een café gelegen in de Koningin Fabiolalaan
dat hij minder zon heeft op het terras:
“Vroeger kon je tot vijf of zes uur op het terras
in de zon zitten, nu is dit niet meer het geval.”
Het gebouw wordt ervaren als “vervelend” en
“oninteressant”, het gebouw en waarvoor het
gebruikt wordt en kan worden is “onduidelijk”
en “ontoegankelijk” omdat bewoners het
gebouw ervaren als een bunker die enkel
functioneel gebruikt wordt door werknemers en
waar je door een jungle van verkeer moet om
bij het gebouw te geraken door het busstation,
... Zo vertelde een geïnterviewde het volgende:
“Het is een goed gebouw, maar het staat er
niet op zijn plaats. Het moest aan de
achterkant gestaan hebben, aan de kant van
de autosnelweg aan het KBC-gebouw.” Hoewel
de architecten hebben geprobeerd om het
gebouw zo toegankelijk mogelijk te maken
door het gebouw te scheiden van de drukte die
zich beneden plaatsvindt aan de hand van de
lange helling die het gebouw in verbinding stelt
met het Hendrikaplein, vinden diverse
geïnterviewden de brug momenteel een
drempel om het gebouw binnen te treden,
althans voor buitenstaanders, aangezien de
ingang zich op de eerste verdieping bevindt.
Hierbij voelen de mensen zich niet geroepen
om het gebouw te verkennen, omwille van het
feit “dat u als passant het gevoel krijgt dat u
naar een privaat gebouw toestapt, waar u
tevens niet hoort te zijn. Om er werkelijk een
publieke ruimte van te maken wordt gesteld
dat “veranderingen nodig zijn in het beheer”.
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 Ruimtelijke indeling: Hoe zal de
inrichting van de omliggende publieke
ruimte vorm krijgen, onder meer op het
vlak van groen, fietsverbindingen,
pleinen, en parkeergelegenheid? Zal de
talud afgegraven worden of niet? De
belangrijkste overweging is of de talud
afgraven een belangrijk verlies van
duurzaam groen inhoudt in de buurt, terwijl
de verhoogde talud tegelijk mogelijks een
fysiek-ruimtelijke breuklijn installeert in
relatie tot de productieve processen van
gemeenschapsvorming in de aangrenzende
buurt in de K. Fabiolalaan en
Rijsenbergbuurt, en bijgevolg ook de
mogelijks sociale breuklijn tussen de oude
en de nieuwe buurt kan versterken.

o Kan de loods behouden blijven om de
geschiedenis van het gebied verder een
eigen leven te laten leiden of/en extra
‘witruimte’ in de buurt te voorzien, en
een buurtgerichte functie krijgen,
bijvoorbeeld een vorm van tijdelijke
invulling mogelijk maken?
o Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de
ontwikkeling van zone B een wederzijdse
meerwaarde biedt voor de nieuwe buurt en
de bestaande Rijsenbergbuurt?

Actueel liggen ondanks het inspraaktraject
ook nog steeds complexe vraagstukken voor
omtrent het S-gebouw en het Mathildeplein.
Voor de vrije onderdelen konden de
kandidaat-ontwikkelaars een voorstel
 Programma van invulling van
indienen. In de eerste fase werden uit tien
(collectieve) voorzieningen en plinten van
kandidaten drie teams gekozen op basis van
deze gebouwen: Welke invulling kan
hun geschiktheid en motivatie. De teams
gegeven worden aan de sokkels van de
bestaan uit projectontwikkelaars, de door hen
gebouwen met sociale woningen (in overleg voorgestelde ontwerpers en een
met de huisvestingsmaatschappij) en het
duurzaamheidsexpert. Bij de lopende PPSStadsgebouw? Waar er consensus is dat
procedure (Public-Private Samenwerking
publieke voorzieningen in buurten waar
geleid door SoGent en Stad Gent) werden
sociale woningen ingeplant wordt van
diverse voorstellen ingediend als
cruciaal belang zijn, is de vraag of de
stationsgerelateerd programma, waarbij onder
concrete en vooropgestelde invulling van het meer functies worden voorgesteld zoals een
Stadsgebouw er mee kan voor zorgen dat er budgethotel, een aantal kleinschalige
diversiteit en heterogeniteit in de nieuwe
commerciële ruimtes, enzovoort.
buurt aanwezig kan zijn (bijvoorbeeld kan
Deze voorbeelden tonen scherp de
een gemeenschapskeuken in dit gebouw
complexiteit aan van de voorliggende
bewoners uit de nabije buurt
vraagstukken, die vragen om een sociaalaantrekken,...).
ruimtelijk beleid. Dit vraagt dat er afgestapt
wordt van het idee van functionaliteit, waarbij
 Sociale dynamiek:
het uitgangspunt cruciaal is dat de buurt in
o Welke voorzieningen zullen spontaan
continue metamorfose is.
hun plek zoeken en vinden in deze
nieuwe buurt zodat zij ook dienst kunnen
doen als knooppunten voor informele
ontmoeting? Cf. (klein)handelaars,
restaurants, dokters en apothekers,
kunstenaars, sociaal-culturele
organisaties,...
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6.1.5. VAN FUNCTIONALITEIT EN TIJDELIJKHEID NAAR CONTINUE METAMORFOSE

Het onderzoek toont dat beleidsactoren
begrijpelijkerwijs de stationsbuurt zo snel en
efficiënt mogelijk functioneel proberen te
maken voor de diverse gebruikers. Recent
onderzoek toont niettemin aan dat er grenzen
zijn aan de maakbaarheid en beheersbaarheid
van het beleid bij stadsontwikkelings- en
vernieuwingsprojecten (Coppens, 2011;
Boonstra et al., 2016; Vervloesem, in press). Bij
de uitvoering van de plannen dienen zich ook in
Gent Sint-Pieters op zowel ruimtelijk als sociaal
vlak zeer veel onvoorspelbaarheden aan, die de
planning en het uiteindelijk resultaat bij de
ingebruikname van gebouwen en buurt
vertragen en in de war sturen (zowel in
positieve als in negatieve zin). Bij de
voorbeelden zien we zowel complexe
onderhandelingen (de A3, de Queen
Towers,...) met projectontwikkelaars, diverse
beleidsactoren, en verzet, weerstand en
ambivalentie van bewoners. Hoewel de Gentse
context doorgaans een vrij open context is,
zorgen de moeilijke onderhandelingen ervoor
dat de marges voor inspraak en het in rekening
brengen van de diversiteit van opvattingen erg
beperkt zijn. Coppens (2011) argumenteert dat
er hierdoor slechts een beperkte openheid is in
het stadsontwikkelingsproject in Gent SintPieters, waarbij wel intensief wordt
gecommuniceerd en waarbij er diverse vormen
van overleg werden georganiseerd, maar
waarbij tegelijk de contouren van het project
niet gemakkelijk aangepast worden op basis
van deze inspraak-, communicatie- en
participatietrajecten.
We kunnen hieruit besluiten dat het idee van
functionaliteit en tijdelijkheid beter omgebogen
kan worden naar een logica van continue
metamorfose. De projectleider van Stad Gent die
het project jaren heeft aangestuurd vat het op de
vooravond van zijn pensioen op een zeer gevatte
manier samen:

Tijdelijkheid [van het ruimtelijk
planningsproces] is een half leven natuurlijk
in de werkzaamheden omtrent het station
(interview met projectleider Stad Gent, 11
november 2018).
Het kan daarom zinvol zijn voor actoren die de
regierol opnemen om de grenzen van de
beheersbaarheid van het plannings- en
beleidsproces in gesprek te brengen met de
buurt.
De weerstand en ambivalentie toont dat
vertragen in het planningsproces betekenisvol en
belangrijk is en kan zijn, omdat er dan ruimte
komt voor een duurzaam sociaal-ruimtelijk
opdrachtgeverschap. Hierbij worden opgaves
omtrent programma, ruimtelijke indeling en
sociale dynamieken niet apart behandeld, maar
bekeken als sociaal-ruimtelijke opgaves die een
duurzaam en zo democratisch mogelijk beleid
vergen. Door vanuit de gebruiker naar de wijk te
kijken, vraagt dit een radicale omkering van de
gangbare benadering van de Stad en om een
andere volgorde van werken. De shift in denken
en doen impliceert:
 Voor actoren die het informatie-,
communicatie- en participatiebeleid vorm
geven ligt de focus niet langer op de
informatie en communicatie over het
ruimtelijk beleid in relatie tot de concrete
aspecten van de projectontwikkeling.
Participatie gaat dan over het verwerven van
een diepgaand en ruim inzicht over de
gelaagde betekenisverlening en leefwereld
van bewoners en gebruikers (zoals
scholieren, toeristen, werknemers,...) in de
volledige stationsbuurt. Gezien de weerstand
en ambivalentie inherent is aan het samen
leven in de stationsbuurt en er veel
diversiteit van opvattingen leeft die
onmogelijk zomaar met elkaar te verzoenen
zijn, ligt de uitdaging vervat in de poging de
weerstand en ambivalentie op waarde te
schatten, op een democratische en
participatieve manier te collectiviseren
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wat de buurt met de mensen doet en wat de
mensen met de buurt doen, waar
bekommernissen tot een compromis kunnen
leiden (en waar niet), en verder op deze
processen van betekenisverlening in te
werken met zowel mondige als minder
zichtbare en mondige burgers (Deceur, 2017).
In de nieuwe visietekst van de jury
Stedenbeleid wordt dit als volgt gevat:
“Duurzame participatie begint vroeg genoeg
in het project en loopt door in de ontwikkeling
en het beheer ervan. Daarnaast liggen er
grote uitdagingen in de koppeling van
participatie op projectniveau aan het bredere
stadsdebat.” (nieuwe visietekst van de jury
stadsvernieuwing, 2018)
 voor ruimtelijke planners en

stedenbouwkundigen stuurt dergelijk
sociaal-ruimtelijk perspectief het
plannings- en beleidsproces aan. Er
wordt daarbij niet langer uitsluitend
gestreefd naar functionaliteit en
tijdelijkheid van de ontwikkelingen in
strikte fysiek-ruimtelijke dimensies, waarbij
leefbaarheidsvraagstukken pas zijdelings of
achteraf worden meegenomen. In plaats van
een wijk of stad te willen inrichten op maat
van op voorhand vastgestelde doelgroepen,
kan er via een sociaal-ruimtelijke aanpak
veel dichter worden aangesloten bij wat al
aanwezig is. Hier ligt een kans en
toekomstige opdracht voor de overheid bij
stadsontwikkelingsprocessen. Naast de
plekken in de buurt waar concrete
projectontwikkelingen plaats grijpen,
betekent dit voor ruimtelijke planners en
stedenbouwkundigen dat zij ook focussen op
plekken in de buurt die tot nog toe uit het
vizier zijn gebleven. Een duurzaam beleid
houdt dan in dat de ambitie verschuift naar
het creëren van een dynamische
stationsbuurt, wat toelaat op lange termijn
de vinger aan de pols te houden en kleinere
fysiek-ruimtelijke en sociale ingrepen te
doen op diverse plekken in de stationsbuurt
om verzuring tegen te gaan en knooppunten
voor informele ontmoeting te construeren.
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Hoewel de opdrachtomschrijving van deze
sociaal-ruimtelijke studie aantoont dat het besef
dat sociaal-ruimtelijk opdrachtgeverschap en
beleid noodzakelijk is al aanwezig is, toont het
onderzoek tegelijk dat het in kaart brengen van
de opportuniteiten op diverse plekken en bij
diverse groepen in de wijk nog embryonaal is.
Bij de vraag of er dingen zijn die de ruimtelijke
planners anders gedaan zouden hebben als ze
opnieuw zouden kunnen beginnen, maakt de
projectleider vanuit Stad Gent op de vooravond
van zijn pensioen bijvoorbeeld de volgende
overweging:

Sociaal-ruimtelijke analyse is nieuw voor mij.
Deze morgen hebben we nog gesprek gehad
over de vraag: wat maakt een project nu
goed? Hoe kunnen we zowel aan de mens
als aan de materie denken? (...) Meer
participatief werken in de buurt is een
voorbeeld, de buurt volop mee betrekken is
van tel omdat de dynamiek met de buurt
anders heel erg een eigen leven gaat leiden.
Het is nooit te laat om dat recht te trekken, je
moet een lange termijndoelstelling hebben
maar je moet ze regelmatig herijken. Als we
bijvoorbeeld de evoluties merken van hoe
fietsen nu verandert (bakfietsen, elektrische
fietsen,...), dan is de parking voor auto’s met

2000 plaatsen voor treinreizigers nu
misschien een goede oplossing maar als we
in die fietsnetwerken geloven, dan zijn die
2000 plaatsen misschien te veel en moeten
we daar flexibel iets kunnen mee doen.
(interview projectleider Stad Gent, 11
november 2018).
In de hierop-volgende analyse bespreken we
concrete werkpistes op het terrein om dit
mogelijk te maken. In het besluit komen we
terug op hoe dergelijk sociaal-ruimtelijk
opdrachtgeverschap beleid verder vorm kan
krijgen in de stationsbuurt.

6.2. VAN ONTMOETEN EN VERBINDEN NAAR VERWEVEN
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6.2.1. SITUERING: OGEN EN OREN IN DE WIJK

Vanuit het gegeven dat de stad, en de
stationsbuurt als een ‘stad in zakformaat’,
niet enkel een gebouwde, maar ook een
gedeelde en geleefde omgeving vormt (De
Visscher, 2008), analyseren we in dit hoofdstuk
de interactie tussen stedenbouwkundige en
ruimtelijke structuren enerzijds en het stedelijk
samenleven en de feitelijke aanwezigheid van
bewoners en allerhande gebruikers anderzijds.
We gaan daarbij systematisch na waar de
opportuniteiten en het sociaal-ruimtelijk
potentieel nog in de wijk verborgen liggen
op basis van het empirisch onderzoek. De
twee sociaal-ruimtelijke opgaves op het vlak
van ruimtelijke verbindingen en (in)formele
ontmoetingen, en functieverweving en beheer
interfereren daarbij met elkaar, en laten toe te
identificeren waar kleinere sociaal-ruimtelijke
ingrepen (in)formele ontmoetingen kunnen
bevorderen.
In eerste instantie zoomen we in op wat de
buurt doet met de mensen. We hebben oog
voor kruispunten van lokale en bovenlokale
routes en voor potentiële knooppunten van
ontmoeting waar diverse gebruikersgroepen
kunnen samenkomen. We brengen in kaart hoe
de wijk door bewoners, pendelaars, toeristen,
handelaars, werknemers, schoolgaande jeugd,
daklozen, ... wordt ervaren en gebruikt.
Vervolgens draaien we de vraag om: wat doen
de mensen met de buurt? We brengen de
gelaagdheid en ambiguïteit van bestaande
processen van betekenisverlening in kaart,
die het stationsgebied kleurt. Zowel meer
georganiseerde en homogene vormen
van gemeenschapsvorming, alsook meer
heterogene, vluchtige en ambivalente
contacten en relaties komen aan bod.
Het verzamelde empirisch materiaal laten
we zoveel mogelijk ‘spreken’. De citaten en
beelden vormen in die zin geen particuliere
gevallen, maar zijn eerder een illustratie
van meerdere en verschillende uitingen van
hetzelfde betekenisgeheel.
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6.2.2. DE BUURT EN DE MENSEN

De stationsbuurt wordt door de respondenten
over het algemeen als “ een aangename
omgeving” ervaren. Het is er “v eilig, relatief
betaalbaar en proper wonen ” – Apotheker.
Sommige plaatsen, zoals de vroegere bars en
cafés van de Boudewijnstraat, zijn ‘opgekuist’
en in de rustige zij- en kleinere straten heerst
zelfs bijna een soort van een dorpsgevoel. In
vergelijking met andere buurten rondom
grootstedelijke stations toont Gent SintPieters zich als een atypische, deels zelf
‘bourgeois, middenklasse wijk’ met enkele
prachtige architecturale, authentieke
pareltjes. Hoewel een aantal plekken (de oude
bioscoop Rex, het Flandria Palace Hotel, ...)
dringend aan renovatie toe zijn, bieden ze
tegelijk een opportuniteit om het rijke art
deco, art nouveau en modernistische verleden
van de wijk nog meer in de verf te zetten.
De stationsbuurt staat daardoor ook wat op
zichzelf. Het is een ‘eilandje’ dat niet tot het
centrum hoort, zoals één van de handelaars
uitdrukt:

“Wij zijn zo een beetje langs de ene kant wel
stiefmoederlijk bedeeld in vergelijking met
het centrum. Het ergste is dat de mensen
zeggen: ‘Ik ga vandaag een keer naar ’t
stad.’ Hoe? Ik zeg:’zijt ge nu niet in ‘t stad
misschien?’”

Bovendien splijten het station en de sporen de
buurt letterlijk en figuurlijk in twee. Ze
vormen niet alleen een fysiek-ruimtelijke, maar
ook een sociale breuklijn.

“Het station is een soort van muur, een
afsnijding. Langs de ene kant is het K.
Maria Hendrikaplein gevestigd met
specifieke activiteiten, zoals de biomarkt.
Aan de andere kant van het station,
namelijk de Voskenslaan, ontwikkelt er zich
een heel ander soort activiteit, die zich
eerder toespitsen op studenten. De
treinsporen vormen een grens tussen het
noordelijk en het zuidelijk deel van het
station.” - handelaar
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Toen de doorgang tussen het K. Maria
Hendrikaplein en de Voskenslaan werd
afgesloten, werd deze tweedeling enkel maar
versterkt, geven de respondenten aan. Het
onderscheid tussen het noordelijke het
zuidelijke gedeelte werd zo benadrukt.

“Dat was een bloeiende handelszaak, dat
was van hier naar het station, de tunnel, de
Voskenslaan door, naar De Sterre en dat
draaide, dat floreerde met al dat verkeer.

En dan plots hebben ze dat geknipt, je kan
niet meer door die tunnel. Ze hebben daar
wat tramsporen in de Voskenslaan gelegd.
Volgens mij is de Voskenslaan ten opzichte
van toen gehalveerd of zo.” - handelaar
Hoewel aan de ‘achterkant van het station’ de
laatste jaren heel wat nieuwe, jonge, eerder
kapitaalkrachtige gezinnen komen wonen,
wordt er ook veel verhuisd, zeker op en
rondom de Voskenslaan waar nu vooral
studenten verblijven en waar al bij al (te)
weinig te beleven valt.

“Dat is altijd doorpassage. Ik heb daar niets
te zoeken. Soms moest ik daar de bus
nemen, omdat ze aan de tramrails werkten,
maar eigenlijk heb ik daar niets te zoeken.” –
65-plusser
Vooral op het K. Maria Hendrikaplein, het K.
Mathildeplein en de directe zijstraten
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wordt het bovenlokale karakter van de buurt
duidelijk. Op spitsmomenten is het er erg druk
en gevaarlijk. Voetgangers, fietsers, auto’s,
bussen, trams, ... rijden kriskras door elkaar.
De verkeersonveiligheid aan en rondom het
station komt zowat bij alle respondenten terug.
Er is volgens hen (te) veel verkeer, er wordt
(te) snel gereden en de inrichting is vaak
onoverzichtelijk. Verschillende punten komen
geregeld aan bod in de interviews en
gesprekken: de Koning Albertlaan omwille van
de tramsporen; het station omdat er geen
duidelijke aanduiding is van het fietspad, en
omdat er bussen, trams en fietsers van alle
richtingen komen. Ook in de mediaberichten
weerklinken deze klachten op een pittige
manier, zowel bij handelaars, bewoners, als
politici (spoor 1, groep 1). In 2015 bijvoorbeeld
blijkt er volgens de berichtgeving zelfs na de
ingrepen nog steeds geen goede doorgang te
zijn aan het station, waardoor de rustige buurt
achter het station verstoord wordt door het vele
verkeer. Er kwamen paaltjes in deze buurt om
het verkeer te verhinderen, waardoor er 40%
daling was van verkeersdrukte. Toch vinden
buurtbewoners dit nog steeds

niet genoeg. Ze hebben hun twijfels bij de
veiligheid van de kinderen en zwakke
weggebruikers (2015, De Standaard, art. 49).
In 2018 bijvoorbeeld zegt de fietsersbond dat
er nooit enig plan is geweest over hoe men
maatregelen zou nemen voor fietsers en
voetgangers tijdens de werken. Zij zeggen dat
er pas maatregelen zullen komen nadat er
ongevallen gebeuren (2018, Het Nieuwsblad,
art. 107). Een voorbeeld van de chaos komt
uit een observatie gemaakt in het najaar van
2018 door één van de leden van de
onderzoeksploeg, waarbij een politieauto het
fietspad blokkeert aan de voorkant van het
station (en daarbij de facto een overtreding
begaat van het verkeersreglement).
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Het openbaar vervoer, en met name de tram,
vormt een grote troef, maar het parkeren
verhit de gemoederen: de ondergrondse
parking is volgens velen te duur net als de
parkeerplaatsen in de omliggende straten,
waardoor autobestuurders naar de omliggende
straten en zelfs meer veraf verwijderde
pleinen en straten uitwijken waar het al snel
vol komt te staan.

“Maar overdag moeten ze [mijn kinderen en
kleinkinderen] betalen om hier te parkeren
en dat vind ik wel een beetje moeilijk naar
bewoners toe. Je kan niet niet betalen, want
ze komen hier heel veel controleren, en dat
is ook goed, maar naar bezoekers toe vind ik
dat er mogelijkheden zouden moeten zijn,
niet onbeperkt natuurlijk, ze kunnen niet
altijd gratis parkeren, maar met een
kaartsysteem of zo. Dat is op te lossen. Dat
je een aantal gratis bezoekuren krijgt.” –
bewoner en vrijwilliger wereldwinkel
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Hindernissen in kaart gebracht door minder mobiele burgers- spoor 4
Verwarrende verkeerssituatie in kaart gebracht - spoor 4

Andere voorbeelden komen aan bod op de
volgende plekken:
 de Voskenslaan waar fietsers geen
voorrang geven en snel rijden, en waar
bussen en trams samenkomen;
 het kruispunt van de Voskenslaan met de
Sint-Denijslaan;
 de oversteekplaats aan Campus
Schoonmeersen, waar voetgangers en tram,
auto- en fietsverkeer niet op elkaar zijn
afgestemd;
 de Kortrijksesteenweg;
 de drukke Burggravenlaan;
 de Krijgslaan waar op een bepaald punt
geen voetgangerslichten zijn;
 het kruispunt aan het Blauw Kotje waar alle
verkeer ongecoördineerd samenstroomt;
 de Sint-Pietersaalststraat;
 het kruispunt van de Kortrijksesteenweg
met de P. Clementinalaan;
 het oversteken naar perron 19 en 20;
 ...
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“Het Hendrikaplein is een halve ijzerwinkel
geworden.” - handelaar
“Dat is algemeen voor heel Gent denk
ik, dat er te veel nadruk wordt gelegd op
de fietsenkoning en te weinig op de
voetgangers. Als ik bijvoorbeeld mijn
dagblad ga halen aan het station, is het
er heel druk door de fietsers ’s morgens en
zij stoppen niet voor het zebrapad.” - 65
plusser
“Ik erger mij aan kleine dingen die niet
opgelost geraken, bijvoorbeeld men zet het
hier vol met fietsrekken, die fietsrekken dat is
eigenlijk als je dat goed bekijkt een hoop
schroot, puin. Dat staat vol met fietswrakken en
daar wordt niets aan gedaan ...”
- handelaar
Mede door de grote aanwezigheid van de vele
fietsen, zo leren observaties ons, zijn mensen
eerder geneigd om rondom het Maria
Hendrikaplein te lopen in plaats van erover. Het
plein dat werd geconcipieerd als een
aantrekkelijke en gezellige kuip en hangplek
wordt met andere woorden onvoldoende op die
manier ervaren en benut.

Observatie Maria Hendrikaplein - loop lijnen - spoor 4

Rondom het station krioelt het dan weer van de
fietsen, tot grote ergernis van bewoners en
handelaars. Heel wat fietsers hebben te weinig
aandacht voor andere weggebruikers en de
bestaande fietsrekken staan vol wrakken.

Tegelijk toont de manier waarop de ruimte
gebruikt wordt en hoe daar betekenis aan
gegeven wordt, dat de stationsomgeving
actueel zeer functioneel is ingericht in de
ruimtelijke aspecten. Niettemin wordt de
stationsomgeving op dit moment al op een
multi-dimensionele manier gebruikt door
diverse groepen, en zouden kleinere
ruimtelijke ingrepen en kleine toevoegingen in
de publieke ruimte het wachten, afspreken,
tijdelijk verblijven, zoveel aangenamer kunnen
maken. Deze voorzieningen kunnen dan niet
enkel door de treinreizigers maar ook de
buurtbewoners gebruikt worden. Het station
heeft nu al spontaan verschillende functies
zoals een schuilplaats, wachtplaats,
tussenstation en slaapplaats. De functie die de
inkomhal inneemt, verschilt ook naargelang
het tijdstip. Het is echter belangrijk om te zien
dat deze structuur van ‘tijdstip - functiemensen’ niet statisch, maar dynamisch is.
Daarbij is het van belang om na te gaan hoe
het station op verschillende momenten tijdens
de dag en nacht gebruikt wordt, en deze
diverse functies zo goed mogelijk te
accommoderen.
Zo wordt de functie van wachtplaats overdag
duidelijk gezien verschillende reizigers in de
inkomhal vertoeven met als voornaamste
reden om de trein te nemen, en bijgevolg
vaak te wachten tot ze dat kunnen doen,
ofwel om opgehaald te worden enzovoort.
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Overdag is de functionele opstelling van de
bankjes in de hal van het station echter niet
ideaal. De opstelling van de banken in de hal
bieden weinig kans om met elkaar in interactie
te gaan via informele en kleine ontmoetingen.
De rugleuningen van twee banken staan tegen
elkaar waardoor je rug aan rug zit en dus
niet/moeilijk met elkaar kan praten. Interessant
zijn dan de bijkomende functies die het station
voor deze groep mensen vervult. Men kan er
bijvoorbeeld iets lekkers kopen in de kleine
zaken of in de foodtruck en koffietruck aan de
voorkant van het station. Om negen uur in
de ochtend zien we vooral veel
gepensioneerden. Deze bevinding wordt door
een conductrice verklaard door het feit dat ze
op dit tijdstip hun seniorenbiljet kunnen
gebruiken. Er is ook een piek van studenten op
te merken op maandagochtend en
vrijdagmiddag. Een verklaring hiervoor is dat er
een groot aantal kot studenten terugkeren naar
huis. Daarnaast zijn er nog de ‘gewone’
pendelstudenten die zich verplaatsen tussen
Gent en hun woonplaats. De vraag hierbij is of
deze ruimte nog sterker ingevuld kan worden
als een betekenisvolle ruimte. Een voorbeeld
betreft de vaststelling dat er af en toe een
mobiele piano in de hal of onder de luifel gezet
wordt, die heel wat belangstelling opwekt. De
inkomhal kenmerkt zich ook door
indrukwekkende muurschilderingen, al vallen
deze niet direct op. Desondanks waren er
enkele mensen die foto’s namen van deze
schilderingen, wat aantoont dat de schoonheid
toch opgemerkt en gewaardeerd wordt (spoor
6, groep 6).
De functie van tussenstation wordt onder
meer merkbaar in de aanpalende grote
coffeeshop in het station, de Starbucks. Het is
een drukbezochte plaats. Een opvallende
bevinding is het feit dat men hier in grote
mate steeds eenzelfde groep mensen aantreft,
namelijk studenten en werkmensen. Deze
bevinding was onafhankelijk van het tijdstip of
de dag. Dit kan verklaard worden via de prijs
van de consumpties, alsook de gratis
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toegang tot internet. Dit laatste heeft als gevolg
dat veel mensen werken op hun laptop en
ondertussen genieten van een drankje of een
gebak. Starbucks heeft dus een dubbele functie:
het is een werkplek, maar ook een plaats waar
mensen zich ontspannen. Tegelijk sluit de
kostprijs voor consumpties ook mensen uit. Dit
blijkt uit wat zich afspeelt in de ‘vergeten gang’,
die leidt naar een gemeenschappelijke ruimte
van de NMBS. Op diverse momenten zitten er
diverse mensen (voornamelijk jongeren en
daklozen) neer aan de zijkant. Een conducteur
vertelde dat hij geen probleem heeft dat
mensen zich in deze gang begeven (spoor 6,
groep 6). In en rondom het station, valt op uit
de observaties, zijn er weinig rustpunten. Er is
nauwelijks ongedefinieerde ruimte die
ontmoeting toelaat en niet op consumptie is
gericht.
“Er is nood aan een plek voor scholieren. Het
gaat zowel om scholieren die dagelijks met
de trein naar school pendelen, als om
scholieren van scholen in de nabije
omgeving die hun boterhammen ‘s middags
op eten in de gang van BNP Fortis Paribas.”
– Observatie spoor 3
De jongeren blijken ook de buitenruimte van
het station te gebruiken als tussenstation,
gezien ze die ruimte spontaan inpalmen om te
rolschaatsen en te skaten.
De functie van schuilplaats en slaapplaats
heeft betrekking op de groep dakloze
personen. Het onderzoek op spoor 6 (groep 6)
over mogelijke fricties en sociale breuklijnen
die er bestaan op basis van ruimtelijke
aspecten toont dat de vraag opgeworpen moet
worden of kleinere ruimtelijke ingrepen niet
noodzakelijk zijn. Moeten daklozen verdrongen
worden naar andere plekken in de stad, of kan
er verder op ingespeeld worden via het
voorzien van accommodatie? Enkele
werknemers van Securail vinden de dak- en
thuislozen een groep mensen waar zeker
rekening mee moet gehouden worden
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(spoor 6, groep 6). Dit belang wordt nog
versterkt door de stijging die ze doorheen de
jaren waarnemen in het aantal daklozen in het
station. Ze botsen hier echter op een grens,
namelijk de vraag of ze hen al dan niet buiten
moeten sturen. Nadat de laatste trein
vertrokken is, is het namelijk de bedoeling dat
het station gesloten wordt, met als gevolg dat
de daklozen naar buiten moeten gaan. Deze
spanning heeft ervoor gezorgd dat er twee
voorwaarden opgesteld zijn om aan de noden
van deze personen tegemoet te komen. Als
het vriest én er is geen plaats in één van de
opvangcentra, dan mogen de daklozen in het
station overnachten. Zij maken gebruik van de
bankjes binnenin de inkomhal om de nacht op
door te brengen. Dit is mogelijk wanneer de
temperatuur buiten onder het vriespunt ligt en
Securail de daklozen niet kan verplichten het
station te verlaten. Overdag verplaatsen
daklozen zich naar de ingang van het station,
het gedeelte buiten onder het afdak.
Sommigen onder hen gebruiken deze plaats
om te bedelen. Het is niet verwonderlijk dat
men uitgerekend deze plaats kiest om te
bedelen, er komen immers heel wat mensen
langs.
De wenselijkheid van een niet-functionele
indeling van de ruimte blijkt ook uit het feit dat
reclamemakers zich bewust zijn van wat het
station te bieden heeft. Zo worden er op
schermen, die op verschillende plaatsen in het
station hangen, reclameboodschappen
weergegeven. Op een bepaalde namiddag heeft
een groep Coca-Cola-promotors zich gevestigd
aan de inkom van het station. Het gevolg was
dat geleidelijk aan bijna iedereen een colablikje
in zijn hand had. Mensen gingen zelf gaan zitten
om het blikje even rustig op te drinken.
Daarnaast maken ook eetkraampjes gebruik van
deze populaire plaats door zich vlak aan de
inkom van het station te plaatsen. We zien dus
dat de inkom een zeer belangrijke rol speelt
voor de diverse groepen van mensen in het
station. Het is een plaats waar iedereen
samenkomt en hier wordt nuttig gebruik van
gemaakt (spoor 6, groep 6).

Ondanks de functionele invulling die mensen
aan het station geven, werden ook mensen
bevraagd die zich wel bezighouden met de
architectuur van het station en vaak ook
nadenken over de veranderingen die
momenteel gaande zijn. Een opvallende
bevinding is dat wanneer mensen gevraagd
worden naar wat men zelf graag in het station
zou willen, men onder meer denkt aan winkels
en een voorbeeld zoekt bij de manier waarop
het station in Luik is vorm gegeven (spoor 6,
groep 6). Een koppel van 50+’ers vond dat er
geen grote veranderingen nodig zijn in het
station, maar dat een kleine supermarkt, met
aangepaste openingsuren, wel handig zou zijn.
Het koppel dacht dat het voor werkmensen, die
na hun werk de trein nemen, moeilijk is om
voor sluitingstijd iets te kopen. Ook een andere
man bevestigt dit, wanneer hij stelt dat er
enkele winkeltjes mogen komen aan de
achterkant van het station. Wanneer we
vragen waarom hij specifiek de winkels
daar zou willen, vertelt hij dat hij de
achterkant van het station momenteel erg koud
en leeg vindt en dat winkels dit eventueel
kunnen opfleuren. Een werknemer van het
hotel ‘Ptit Amie’ vertelt eveneens zijn mening
over de achterkant van het station, waar nu
een fietsenstalling staat. Volgens hem was
dit vroeger eerder een marginale buurt met
veel cafés. Hij vindt de fietsenstalling een
verbetering, dit hoeft voor hem dan ook niet te
veranderen. Toch vertelt hij dat hij het niet erg
zou vinden als er bijvoorbeeld enkele winkels
komen, hoewel hij aangeeft dat het beter is
voor de discretie van zijn zaak (privé
kamerverhuur) dat dit niet zou gebeuren
(Spoor 6, groep 6)
Hetzelfde geldt voor het groen in de buurt.
Hoewel het stationsgebied op een luchtfoto
vrij groen oogt, hebben veel respondenten
niet het gevoel dat ze in een groene omgeving
wonen. Overmeers is weinig gekend, de
site Schoonmeersen is privaat terrein,
het Citadelpark kampt met een negatieve
reputatie, ... De vraag naar meer toegankelijk
groen leeft sterk, zeker bij de bevraagde
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De buurt in kaart gebracht door studenten – spoor 4

Wat volgens kinderen ontbreekt in de
stationsbuurt – spoor 4 - De
kleinschalige buurtparken, pleinen,
groene infrastructuur, gecultiveerde
natuur, campussen, ... worden positief
ervaren.
De ideale omgeving in beeld gebracht door kinderen –
spoor 4
Luchtfoto stationsbuurt
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In de directe omgeving van het stationsgebied
bevinden zich ook een aantal kleinere
buurtparken, die een eigen betekenis hebben
gekregen voor de omliggende woonbuurten
(en in beperkte mate ook passanten). Het
Duifhuispark is hiervan een sprekend
voorbeeld, en wordt door een heel diverse en
heterogene groep bewoners gebruikt. In de
Verpleegstersstraat bijvoorbeeld zijn de
ontmoetingsplaatsen vrij beperkt, en wordt
enkel het parkje vermeld. Andere plaatsen
waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, zijn
er niet echt. Over het parkje wordt doorgaans
wel positief gepraat. Drie passanten gaven
allen aan dat ze het parkje weldegelijk
gebruiken om met hun kinderen naartoe te
trekken. Eén persoon vertrouwde ons ook toe
dat haar kinderen er soms samenspelen met
andere kinderen die ze kennen uit de school.
De schoenmaker zegt dat het parkje wel
degelijk een meerwaarde heeft. Hij vertelt ons
dat er in de zomer vaak mensen gaan
barbecueën. Ook zijn dochter, die in de
Verpleegstersstraat woont, gaat er soms
barbecueën (spoor 6, groep 3).
Tijdens het sociaal-ruimtelijk onderzoek in de
buurt blijken een aantal bewoners ook op eigen
initiatief de groendienst te contacteren om te
horen wat de stand van zaken is omtrent de
geplande her-aanleg van het parkje in het kader
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in
februari 2011 (zie
https://stad.gent/sites/default/files/page/
documents/G-VP-01-15513_toelichting_MER_ voorschriften.pdf
Uit het mailverkeer blijkt heel mooi hoe de buurt
zich het parkje al heeft toegeëigend, en graag
mee wil bepalen hoe het park aangelegd kan
worden zodat het op de leefwereld en het
gebruik in de buurt aansluit.

Beste M.,
Hartelijk dank voor dit antwoord en de mogelijkheid om eventueel zelf al één
en ander te mogen doorgeven qua noden. Het parkje is toch wel populair te
noemen en zit op zonnige dagen vaak overvol. We hebben ook een whatsappgroepje met de ouders van de buurt waarin we melden wanneer één van ons in
de speeltuin zit; dit heeft ook een versterkend effect. De groep telt immers al
45 leden en blijft groeien (zie ook bijlage).

Duurzame stadsontwikkeling in Gent Sint-Pieters: sociaal-ruimtelijke metamorfose van een stationsbuurt

Concreet zouden we daarom graag pleiten voor enkele picknickbanken ter
hoogte van de glijbaan ter vervanging van de bankjes die er nu staan. Andere
suggesties die worden doorgegeven zijn:
- Schommels (eventueel op de plek van enkele struiken die het parkje nu in
twee delen, zo wordt het parkje ook meer opengetrokken)
- Voetbalgoaltjes op het grasveld (zoals aan het speeltuintje aan de
Watersportbaan)
- Een boord langs de zandbak zodat het zand er niet uitvliegt en de kindjes en
de ouders erop kunnen zitten (zoals vroeger)
- Petanquebaan voor de ouders
- Groene speelheuvel
- Wipplank
- Meer klimbomen (er staat er nu al één)
( De vraag naar een openbaar toilet, BBQ-plek en grotere vuilnisbakken is er ook
bij sommige ouders, maar dit zal niet zo evident zijn om te installeren als
bovenstaande zaken)
Alvast van harte dank om hier eventueel rekening mee te houden. De buurt
staat steeds open voor verdere toelichting of co-creatie en wil zelfs graag
meehelpen om een en ander op korte termijn te realiseren. Ook nabijgelegen
kleuterschool Ter Leie zou hier eventueel aan willen meewerken, bijvoorbeeld
in het kader van een plant-actie.
Met vriendelijke groeten,
E.
(Mail van bewoonster naar groendienst, Departement Stedelijke Ontwikkeling, Stad
Gent op 10 maart 2019).
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Het potentieel van die diverse groene plekken
kan voor zeer verschillende
gebruikersgroepen (bewoners, studenten,
scholieren, pendelaars, ouderen, ...) via
kleinere sociaal-ruimtelijke ingrepen benut
worden.
Diverse van de bevraagde bewoners vrezen
niettemin dat door het project Gent SintPieters het (voor hen) weinige groen zal
moeten wijken voor stenen en gebouwen.

“Want normaal is mijn straat een en al
groen in de zomer. Al die bomen ... Nu zijn
de bomen al redelijk kaal, maar als die
bladeren geel waren, was dat prachtig. En
in de plaats daarvan komen nu gebouwen.
Steen. Niemand van ons is daar gelukkig
mee. In de straat wandelen vaak mensen
met hun hond, daar heb je dan ook contact
mee. ’s Morgens horen wij de vogels
fluiten en ik word daarmee wakker met
de vogels in de bomen die fluiten. Dat zal
ook verdwijnen. Op de bank met de man

die de contacten wat op gang bracht, die
ging altijd aan de overkant eten strooien
voor de meeuwen. Nu staat de Diamant
daar, hij vindt dat ook jammer!” – 65-plusser
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6.2.3. DE MENSEN EN DE BUURT

“Ik heb al anoniem naar de school gebeld en
er ging daar iets aan gedaan worden. Dat is
ene keer vermeld geweest. Ik vind dat nogal
zielig van ervan uit te gaan dat dat met een
keer te vermelden zal opgelost zijn. Ze zitten
op de grond, ze laten veel afval achter, dat is
daar een enorme akoestiek, ... Vroeger
stonden hier banken. Ik vind dat zelfs een
beetje triest dat je het toffer vindt om op de
koude grond te gaan zitten dan in je school
te blijven. Is het daar dan triestig?” –
Handelaar station

Tegelijk, merken we in de gesprekken, zijn er
heel wat respondenten die het station vaak
mijden. Volgens hen omdat het er te druk is,
te grijs, te onaantrekkelijk en soms onveilig,
vooral ’s avonds (spoor 6, groep 6). Zo stellen
kinderen dat ze niet graag naar het station
gaan, enkel als het moet. Voor hen is het een
omgeving waar dronken personen vertoeven,
een plaats met veel uitlaatgassen en ‘rook’.
Ook voor oudere bewoners geldt dit:

Observatie_studenten tijdens de lunchpauze aan de parking Okay – spoor 4
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Verschillende respondenten merken op dat
het stationsgebied wordt gekenmerkt door
een verscheidenheid aan bewoners en
gebruikers. Hoewel in de buurt vooral een
blanke middenklasse huist, geven onze
observaties en gesprekken aan dat heel wat
meer groepen zich in de wijk begeven: van
schoolgaande jeugd en studenten tot
passanten op weg naar en van het werk en
toeristen. Het station fungeert daarbij als een
centrale en functionele draaischijf van
ontmoeting. Het is logischerwijs een plek om
af te spreken en je te verplaatsen, maar voor
daklozen bijvoorbeeld is het ook meer dan
dat.

“’s Avonds kom ik niet buiten en dan zou je

kunnen zeggen dat ik alles mijd.”
- 65 plusser
Jongeren en studenten geven aan dat ze hun
ontspanning moeten zoeken buiten de buurt.
Er is immers geen jeugdhuis, ontmoetingsplek
of fuifzaal nabij. Bij gebrek aan een andere
plaats spreken enkele tieners dan maar af voor
hun préparty’s in de ondergrondse
fietsenstalling van het station. Middelbare

scholieren hangen onder het afdak van de
winkelkarren van de Okay waar ze een karton
openplooien op de winkelkarren die ze dan als
tafel gebruiken, of ze zitten, tot ergernis van
passanten, in een gang in het station.

De grote hoeveelheid studenten in de buurt
wordt door sommige bewoners als
problematisch benoemd. Zo wordt aangegeven
in gesprekken dat aan de zuidkant van het
station geregeld huizen worden gekocht door
ouders van studenten, die er dan enige tijd
verblijven en dan weer wegtrekken. Gezinnen
hebben het gevoel dat ze op de huizenmarkt
moeten concurreren, dat de studenten hen
‘verdringen’ en dat ze de samenhang van de
buurt en het sociaal contact in de wijk onder
druk zetten. De aanwezige studenten van hun
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kant stellen dan weer dat ze zich inderdaad
weinig betrokken voelen op hun buurt, net
omdat bewoners ‘tegen hen’ lijken te zijn.

“Ik hoop op meer vaste bewoners in de
Voskenslaan, dat het niet alleen studenten
gaan worden, want in het weekend is het
een heel doodse straat. We hopen dat de
projecten met de studentenhomes daar een
oplossing voor kunnen zijn, dat de huizen
misschien vrijkomen en vernieuwd worden
en dat we op die manier terug meer vaste
bewoners gaan krijgen.”
Op het vlak van voorzieningen blijkt bij beide
groepen, bewoners en studenten, dat er weinig
leuke eetgelegenheden of uitnodigende
cafeetjes zijn waar je een avond kan
spenderen. De bestaande horecazaken lijken
zich vooral te richten op toeristen en
passanten, op een snelle lunch, broodjes, een
Kaart van studenten – spoor 4

meeneemkoffie of -soep, ...
“’t Zijn veel zaken die daar dicht zijn. Ge

hebt dan zo een café, en dan zijn er twee of
drie die er dicht zijn. En het zijn vooral de
oudere mensen die daar zitten of mensen
die moeten wachten op hun trein of zo en
dan eentje gaan drinken daar, maar het is
niet dat er daar zo sfeer is of zo.” – Student
die sinds kort in de buurt woont
Studenten zoeken hun vertier op buiten de
stationsbuurt.

Kaart Quartier Gent Sint-Pieters – spoor 4

Het initiatief ‘Quartier Gent Sint-Pieters’ wordt
zeker toegejuicht, maar het valt op dat enkel
een bepaald type zaken lijkt te worden
gepromoot en dat het geheel zich
voornamelijk toespitst op de K. Elisabethlaan,
waardoor de zijstraten en de zuidelijke
stationsbuurt (alweer) buiten de scope dreigen
te vallen. De stationsontwikkeling heeft in die
optiek op verschillende vlakken voor een
transformatie gezorgd en zal dat ook verder
doen, zowel in positieve als negatieve zin. In
de Elisabethstraat zien we bijvoorbeeld vooral
bloeiende specialistische winkels die
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deel uitmaken van het sfeergebied Quartier Gent
Sint-Pieters, terwijl de (klein)handelaars in de
Voskenslaan en gebied Ganzendries op overleven
staan, over kop gaan of wegtrekken. In de buurt van
de sociale woningen in de Prosper Claeysstraat
bevinden zich bijvoorbeeld zeer weinig kleinschalige
handelaars. Er is een kapperszaak, een beenhouwer
en een bakkerij. Door het ingevoerde circulatieplan
en de knip in de Voskenstunnel is het veel moeilijker
om de handelaars met de auto te bereiken. Hierdoor
zagen zij de voorbije jaren het aantal klanten sterk
dalen. Een bakker op de hoek van de Distelstraat gaf
aan dat zij hierdoor al twee mensen had moeten
ontslaan. Er zijn niet veel toevallige passanten meer
en mensen moeten dus speciaal omrijden om naar
haar winkel te komen. Zij zien dit gewijzigd
mobiliteitsplan dan ook als een groot
inkomensverlies en geven aan dat mede hierdoor
veel winkels niet lang blijven bestaan in de buurt
(spoor 6, groep 4). Over de komst van de nieuwe
woonblok zijn de meningen verdeeld bij de
handelaars. De ene handelaar ziet de komst als iets
positief omdat hij hoopt dat er op deze manier weer
meer mensen de weg zullen vinden naar zijn
beenhouwerij. Terwijl de andere handelaar het
eerder als iets negatief ziet, omdat de winkels die
onder de nieuwe woonblok zouden komen voor
meer concurrentie kunnen zorgen (spoor 6, groep
4).
De kleinhandelaars zijn echter vooral op
plekken in de buurt waar minder voorzieningen
zijn cruciaal voor de leefbaarheid, omdat ze
vaak fungeren als informele knooppunten voor
ontmoeting. Een sterk voorbeeld betreft de
schoenmaker. Hij is al 14 jaar geworteld in de
buurt en heeft een zeer diepgaand inzicht in
het reilen en zeilen van de buurt. Mensen uit
te buurt komen hier niet exclusief om hun
schoenen te repareren, gezien dat “met al die
sneakers een ramp is he! Maar ja we blijven
bestaan” (interview schoenmaker, spoor 2,
groep 1). Hij kan honderduit vertellen over de
ervaringen van on/veiligheid, hij

ontvangt onder meer de postpakketten van
de postbode voor mensen die niet thuis zijn
en benoemt zichzelf met enige trots als het
‘sociaal gebeuren van de buurt’.

Ik ben het sociaal gebeuren van de zaak, van
de buurt hier. De pakjes komen bij mij toe hoe noemt dat daar van DHL - die gasten die
met die autootjes rijden die weten allemaal
dat als ze bellen en er is niemand thuis,
komen ze dat bij mij afbrengen. Kijk er staan
daar weer 3 of 4 pakskes, dus ja, ik ben het
sociaal gebeuren van de buurt
(interview schoenmaker, spoor 2, groep 1)
De schoenmaker kan het gebrek aan andere
informele ontmoetingsplaats in de
Duifhuisstraat scherp benoemen:

Hier is er niks, moest hier zo een
cafetariaatje komen dat de mensen ne keer
een potje koffie kunnen drinken. Er was hier
iets he maar ze hebben dat afgebroken
omdat er hier zogezegd een kindercrèche
ging komen, maar we spreken van 8 jaar
terug. Maar ze hebben dat perfect chaletje,
waar dat er een meneer zat die goed zijn
boterham verdiende, en waar ge een potje
koffie of aperitiefje kon gaan drinken
afgebroken want er moest daar een
kindercrèche komen. En ik zie nog altijd
geen kindercrèche!
(interview schoenmaker, spoor 2, groep 1).
De schoenmaker brengt tegelijk diverse
leefwerelden van mensen uit de buurt in
contact met mensen die extern uit de buurt
naar de schoenmakerij komen.

Ik heb klanten van Latem, van gans Gent,
ik heb zelfs klanten van Antwerpen.
Dat is leuk hè, ik ben ook al de derde
generatie schoenmakers, mijn vader
was schoenmaker, mijn grootvader was
schoenmaker. Dus ja op den duur kennen de
mensen u hè, dat gaat ook van generatie op
generatie hè!
(interview schoenmaker, spoor 2, groep 1)
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Hij kijkt in die zin, met begrip voor de
weerstand en hinder die andere bewoners
hiervan volgens hem hebben, al uit naar de
nieuwe bewoners in zone B.

Ik weet dat de mensen die daar in de buurt,
die eigenlijk daar gelijk op de Fabiolalaan
wonen, daar eigenlijk niet zo blij mee zijn
omdat ze veel meer schaduw hebben hier.
Die grote blokken dat geeft constante
schaduw. Ik ben daar niet negatief
tegenover, er komen denk ik 700 of 800
nieuwe appartementen dus voor mij is dat
meer werk he, meer klanten. Ik heb daar
geen problemen mee. Dat is vooruitgang he!
(interview schoenmaker, spoor 2, groep 1).
De stationsherontwikkeling heeft m.a.w.
ook impact op gebieden buiten de eigen
afgebakende projectzone. In plaats van
enkel na te denken over welke commerciële
ruimte nodig is in de nieuwe stations- en
stadsontwikkeling, is het belangrijk om een
ruimere visie te ontwikkelen, waarbij het
bestaande en nieuwe aanbod samen en in
relatie tot de sociaal-ruimtelijke
veranderingen worden herbekeken.

van homogeniteit, heterogeniteit en
ambivalentie terug op diverse plekken en bij
diverse groepen in de stationsbuurt, waar
processen van gemeenschapsvorming zich
zowel afspelen in meer georganiseerde
bewoners- en buurtinitiatieven (2) (zoals
buurtcomité Buitensporig, het initiatief Zwoele
Zaterdag en Pink Flamingo, de werkgroep
Sint-Pieters-Buiten, bewonersgroep Holdaal,
moestuinproject De Hoveling, de
bewonersgroep Buren ontmoeten Buren, de
vrouwenvereniging Femma EleGent, de
scoutsgroep Sint-Petrus, Samana, Het
Hoeveke, Er Gebuurt Iets, Cabane Banane,...)
als in informele, spontane processen van
gemeenschapsvorming (3) (zoals de
dynamieken tussen bewoners van de
Duifhuisstraat en externe bezoekers van de
schoenmaker, dynamieken in de
Renbaanstraat, de netwerkvorming door de
Emeritus-Pastoor, ..). De veelheid aan meer
georganiseerde buurtinitiatieven toont alvast
dat de stationsbuurt gekarakteriseerd kan
worden als een rijke diversiteit a an
betekenisvolle dynamieken van sociale
cohesie.

In wat volgt, zoomen we verder in op de
diversiteit aan relaties in het alledaagse leven
van bewoners en gebruikers in de
stationsbuurt. We baseren onze analyse op
het kader van Ruth Soenen (2001, 2006), die
drie types van intermenselijke verbondenheid
naar voor schuift: verbondenheid op basis van
homogeniteit, verbondenheid op basis van
heterogeniteit en verbondenheid op basis van
ambivalentie.
We benadrukken dat de drie types even
belangrijk zijn voor het tot stand brengen
van een beleid over gemeenschapsvorming
dat aandacht besteedt aan zowel
ruimtelijke kwaliteit als aan de ruimtelijke
uitdrukking van hoe over samenleven wordt
gedacht (Deceur, 2017). In die zin vinden
we kenmerken van verbondenheid op basis
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(2) Voor een uitgebreide beschrijving van geschiedenis en ontstaansbodem, werking, en
onderliggende uitgangspunten en dynamieken in processen van gemeenschapsvorming van
de georganiseerde bewoners- en buurtinitiatieven verwijzen we naar de taken die gemaakt
werden op spoor 5 in het vak Interpretatieve Onderzoeksmethoden als bijlagen bij het
rapport. De insteek van het rapport betreft een analyse van opportuniteiten in de
stationsbuurt voor het voeren van een sociaal-ruimtelijk beleid.
(1) Voor een meer exhaustief overzicht en beschrijving van dynamieken van informele en
spontane vormen van gemeenschapsvorming verwijzen we naar de taken die gemaakt werden
op spoor 3, spoor 4, spoor 5 en spoor 6 in het vak Interpretati eve Onderzoeksmethoden als
bijlagen bij het rapport. De insteek van het rapport betreft een analyse van opportuniteiten in
de stationsbuurt voor het voeren van een sociaal -ruimtelijk beleid.
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6.2.3.1. Verbondenheid op basis van homogeniteit

Soenen (2001) verwijst met het concept
‘verbondenheid op basis van homogeniteit’
naar de behoefte van mensen aan duurzame,
intieme contacten. Centraal staat een
(tijdelijke) consensus: een gedeeld belang of
project in het verleden, heden en/of de
toekomst waarrond sterke, diepgaande relaties
onder gelijk(gezind)en worden opgebouwd.
Een actiegroep, maar ook de organisatie van
een buurtfeest, een speelstraat of een
lenteschoonmaak, waarbij, vaak met
financiële ondersteuning vanuit de
overheid, het samenhorigheidsgevoel en de
sociale cohesie worden bevorderd (Apostel,
2017; Vervloesem et al., 2017), zijn typische
voorbeelden van ‘homogene verbindingen’ die
‘burencollectiviteit’ voorstaan.
We vinden een aantal voorbeelden in de
stationsbuurt, onder meer bij buurtinitiatieven
en comités die eerder spontaan van start zijn
gegaan, maar intussen al enige geschiedenis
hebben opgebouwd. Niettemin hebben de
initiatieven ook karakteristieken van
heterogeniteit en ambivalentie.
Buurtcomité Buitensporig beschrijft
zichzelf bijvoorbeeld als een open, politiek nietgebonden groep van geëngageerde
buurtbewoners uit de Rijsenbergwijk en SintPieters-Buiten. Ze komen op voor de belangen
van beide wijken en volgen de ontwikkelingen
van het ‘Project Gent Sint-Pieters’ op de voet.
Het samenhorigheidsgevoel komt er vooral
omdat de groep kritisch kijkt naar de mogelijke
plannen, alternatieven voorstelt, en naar eigen
zeggen ‘gepaste acties’ onderneemt (spoor 5).
In de realiteit blijkt dat niet alle bewoners van
de twee wijken de visie van Buitensporig
volgen en blijven andere groepen en
perspectieven ook uit beeld, omdat
Buitensporig vooral de belangen verdedigt van
de buurtbewoners die tegen het ‘Project Gent
Sint-Pieters’ zijn. De voorgaande analyse toont
onder meer dat diverse bewoners en
handelaars in de buurt van de bestaande
sociale woningen en de Duifhuisstraat niet

tegen de nieuwe ontwikkelingen zijn, maar
naar de nieuwe buurt uitkijken voor een
diversiteit van redenen.
Een ander voorbeeld betreft het initiatief
Zwoele Zaterdag, dat elk jaar plaatsvindt op de
eerste zaterdag van september op het
grasperkje tussen de Tuinwijklaan en de
Ganzendries. Zwoele Zaterdag ontstond uit een
vriendschap tussen twee buurtbewoners die
elkaar leerden kennen via hun kinderen in de
speelstraat. Doorheen de jaren werd een vaste
formule opgebouwd: de dag start met een
‘repaircafé’ en eindigt altijd met een barbecue.
Tussenin zijn er activiteiten voor jong en oud.
Zwoele Zaterdag wordt door een vaste kern
vrijwilligers georganiseerd. Ieder jaar kunnen
ze rekenen op 120 à 180 aanwezigen, meestal
mensen die er al jaren wonen en elkaar goed
kennen, maar ook nieuwe bewoners zijn
welkom. Uit straatinterviews in de
Tuinwijklaan, Ganzendries en Leeuwerikstraat
blijkt dat Zwoele Zaterdag tegemoetkomt aan
het gebrek aan een ontmoetingsplaats in de
buurt, maar net zoals bij andere activiteiten is
er

“altijd een groep die niet wilt komen. Maar
het groeit. Mensen die hier al heel lang
wonen of/en al ouder zijn die komen net
als veel andere initiatieven moeilijk naar
buiten.” – koppel Ganzendries
De Hoveling is een moestuinproject in de
Koningin Fabiolalaan die er kwam op vraag
van bewoners. De Hoveling is gesubsidieerd
door de Stad Gent die ook een coach voorziet.
Vandaag zijn er 25 gezinnen actief. Het project
creëert niet enkel meer groen in de buurt,
maar heeft ook als expliciet doel het
bevorderen van de sociale samenhang.
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Soenen (2001) waarschuwt niettemin dat
‘verbondenheid op basis van homogeniteit’
per definitie het risico op ‘kliekjesvorming’
in zich draagt. Zo merkten we bij een
bewonersgroep, die veel belang hecht aan
wijkgevoel, duidelijk dat ze de mensen met
een andere taal met gemengde gevoelens
onthalen.

Moestuinen

Moestuinen

“Maar wat je bijvoorbeeld wel had in de
Duifhuisstraat is dat de kinderen van die
Afrikanen die kwamen wel naar de
speelstraat, die werden wel betrokken. Het
was moeilijker om bij de ouders door te
dringen, als die ouders niet meekomen.
Maar bijvoorbeeld er woonden mensen en
die gekraakte huizen van Slovaakse afkomst
die spraken wel de taal niet, maar die
kwamen wel kijken naar de kinderen
enzovoort. Maar ja soms heb je beperkingen
die je niet zomaar overbrugt, als iemand de
taal niet beheerst, kan je een gesprek
houden van 10 minuten en dan ben je
uitgepraat, want je kan de ingewikkelde
dingen niet zeggen.” – lid van Buitensporig

Deze initiatieven zorgen elk op hun manier voor
heel wat animo en contacten in de wijk.

“Bijvoorbeeld als je elkaar tegenkwam erna,
lach je en zwaai je naar elkaar, terwijl je
anders geen contact had ... Allé, het was
hier sowieso al een heel supertof om te
wonen, maar sinds straatfeesten en zo van
die dingen is dat nog veel beter geworden.
Dat is echt een superinitiatief van ‘t stad.
Dat is echt onbetaalbaar hoe dat de mensen
hier elkaar helpen.” – Jonge mama van 3
kinderen Leeuwerikstraat
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Er is bij de inplanting van de nieuwe buurt ook
een zekere angst voor marginalisering van de
buurt door de komst van nieuwe woningen en
de eventuele commerciële zaken die zullen
volgen, zoals nachtwinkels en pitazaken. Nog
los van het feit dat het om hoge gebouwen
gaat, die voor een sterk verminderde lichtinval
kan zorgen, stellen de bewoners de vraag hoe
de nieuwe buurt zich zal verhouden ten
aanzien van de bestaande buurt. Sommige
bewoners die het straatfeest organiseren in de
Duifhuisstraat vragen zich bijvoorbeeld af wat
er van hen wordt verwacht.

“Ik vraag mij af wat wij daar kunnen aan
doen. Want het concrete voorbeeld hier
dicht bij ons, die appartementen, wat gaan
we doen met ons straatfeest? Er wordt al
geopperd van “Ja, jullie moeten ze erbij
betrekken ...” – bewoonster Duifhuisstraat
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De keerzijde van homogeniteit is dus dat
heterogeniteit/pluriformiteit en ambivalenties/
tegenstellingen moeilijk liggen en weinig
ruimte krijgen. Deel uitmaken van een
bewonersgroep volgens een logica van
homogeniteit betekent je bekennen tot de
waarden van die groep. Niettemin wekt net
deze homogeniteit ook heterogeniteit en
ambivalentie op. Een mooi voorbeeld hiervan
vinden we terug bij de Werkgroep Sint-PietersBuiten.

“Het enige wat we altijd zeggen, bijvoorbeeld
ook als we een wijkverkiezingsdebat doen,
zeggen we van we staan altijd open voor
iedereen, die binnen de waarden van onze
organisatie voldoet. Als u zegt van
duurzaamheid, daar geloof ik niet in,
klimaatopwarming, daar geloof ik niet in, ja,
ik bedoel, dan heb je waarschijnlijk ook geen
interesse in de doelstellingen van onze
organisatie, spreekt vanzelf. Maar we
hebben wel mensen die bijvoorbeeld rond
het project Gent-Sint-Pieters heel hard met
ons meewerken, maar die voor de rest tegen
al onze plannen zijn rond groen en rond
mobiliteit, maar die mensen pakken we dan
ook op he. Je hebt van die mensen die
zeggen van het project, die gaan daar in mijn
achtertuin bouwen en plots is men
daartegen, maar die als wij iets doen in het
natuurpark hier, bomen planten of zoiets, die
zeggen van dat interesseert mij niet.” –
Werkgroep Sint-Pieters-Buiten
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6.2.3.2. Verbondenheid op basis van herkenbaarheid

‘Verbondenheid op basis van herkenbaarheid’
omhelst de meer ‘zwakke relaties’ tussen
mensen. Het gaat over informaliteit en
smalltalk, over mensen die elkaar kennen van
gezicht omdat ze elkaar geregeld tegenkomen,
zonder dat ze daarvoor een intensieve relatie
(moeten) onderhouden (Soenen, 2001). Deze
‘burenconnecties’ (Vervloesem et al., 2017)
kunnen dan wel triviaal lijken, ze dragen het
potentieel in zich om het veiligheidsgevoel te
verhogen (Jacobs, 1972) en de leefbaarheid in
stadswijken te bevorderen (Blokland, 1998).
We vinden ze in eerste instantie terug in de
klassieke publieke openbare ruimte: op
straten, pleinen, stoepen en parken spelen
zich vluchtige, dagelijkse contacten van het
stedelijke publieke ontmoeten af (Reijndorp
& Reinders, 2010 in Apostel, 2018). Het kan
daarbij gaan om zowel positief, neutraal als
negatief gepercipieerde ontmoetingen. In
het stationsbuurt vinden we voorbeelden in
overvloed.

“Ik ken mijn buren. We zeggen goedendag
en goedenavond. We zitten niet bij elkaar
om koffie te drinken, maar als we elkaar

tegenkomen op de trap, in de ingang, zijn we
vriendelijk. Je weet wel, als ik ziek zou zijn
en ik heb brood nodig, dan kan ik dat gerust
vragen aan één van mijn buren.”
– 65-plusser
Het boeiende gesprek met de Emeritus-pastoor in
de stationsbuurt, die heel wat sociale kennis en
contacten heeft, toont verandering in de
dynamieken van gemeenschapsvorming. Waar er
volgens hem vroeger meer samenhang was op
basis van homogeniteit, lijken er actueel meer
kenmerken van herkenbaarheid te zijn. Dit is dan
ook niet verwonderlijk, aangezien er, volgens
meneer D.B., veel jonge gezinnen met kinderen in
de buurt wonen. Het beeld dat je ziet in de straten
is die van een welvarende buurt. Veel arme
gezinnen of sociale woningen zijn er niet te vinden.
Meneer D.B. geeft nog
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aan dat er doorheen het jaar een buurtfeest,
rommelmarkt en speelvrije straten worden
georganiseerd. Kijkend naar enkel de cohesie,
vertelt hij dat er vroeger meer samenhang was
tussen het volk dan nu. Redenen die hij hieraan
geeft, zijn de welvarendheid en geslotenheid.
De buurtbewoners zouden eerder gesloten zijn,
maar er toch een actief buurtleven op
nahouden. Je zou kunnen zeggen dat
individualisme en altruïsme hand in hand
proberen te gaan. Zo gaat men spontaan
aanbellen bij anderen om zaken te organiseren
(Spoor 5, groep 6)
Ontmoetingen op basis van herkenbaarheid
kunnen worden gefaciliteerd door soms zeer
eenvoudige ruimtelijke ingrepen, zoals een
bankje, een spelelement, een beetje groen,
een piano, ..., zo blijkt ook uit de gesprekken.

“In de zomer was het vaak mooi weer. In de
Aaigemstraat is er een klein plekje met een
grote boom en daar staan twee banken. Een
bank langs de kant van de straat en een die
schuin staat. Vlak daarbij woont een
echtpaar met een man van ongeveer 83 jaar
die vaak op die bank ging zitten en hij heeft
zichzelf aangeleerd om de mensen aan te
spreken. Hij zei dat ook tegen ons dat we
mensen moeten aanspreken. Hij zegt dan
‘het is mooi weer’ of ‘ben je gaan werken’ en

hij slaagt erin om iedereen te laten opkijken
en legt zo contact. In de zomer was dat een
trekpleister en ik ging daar vaak naar toe. Ik
heb op die manier ook iemand leren kennen
die aan de achterkant van de blok woont.” –
65-plusser

“In de zomer stond hier een piano buiten.
Dat was wel tof en er kwamen ook wel veel
mensen naartoe. Wat staat er daar nu? Een
hotdog kraam en een pittakraam. En er is
ook een Starbucks. Maar zo andere dingen,
ja, dat zou ook wel mensen lokken he, jonge
mensen.” – nieuwe bewoner in de buurt
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Vooral in de zij- en kleinere straten getuigen
bewoners van een goed contact onder de
buren: jonge gezinnen letten op de ouderen
(worden de gordijnen ’s morgens geopend?),
ouderen ontvangen ondertussen online
bestellingen, er is sociale controle, ...

“Het is wel zo dat er in onze buurt heel veel
contact is met elkaar. Er is ook controle. De
jongere gezinnen kijken of het rolluik naar
boven is om eventueel de kinderen te
verwittigen, mocht er iets zijn. En ik ben ook
een beetje de koerier voor als ze niet thuis
zijn met al die onlinebestellingen. De buurt
kent iedereen. In de straat bedoel ik dan. In
de Albertlaan denk ik niet dat iedereen
elkaar kent.” – 65-plusser
Ook een aantal handelszaken nemen deze rol
van ‘heterogene ontmoetingsplaats’ op. Zo
komt iedereen die aan de zuidkant van het
station woont wel eens in Delhaize, Carrefour
Express en/of de Okay. Aan de noordkant
wordt vooral een beroep gedaan op kleine
zelfstandigen.

“Hier heb ik een bakker in de straat en altijd
als ik daar toekom, babbelt zij een half uur en
dan kom ik wat mensen tegen en ook
gewoon zo ontmoeten wij elkaar een beetje.”
– student die sinds kort in de buurt woont
Sommige handelaars nemen ook zelf actief
initiatieven in de buurt: van een openingsfeest
door een B&B-eigenaar, een hotel dat zijn
zwembad openstelt voor zwemlessen of een
kinesist, tot pakjes ontvangen voor buren en het
ontlenen van gereedschap.

Het feit dat het aantal buurtwinkeltjes,
zeker in de zij- en kleine straten, de laatste jaren
gestaag is afgenomen, komt de sociale cohesie in
de buurt niet ten goede, volgens de
respondenten. Met name de oudere en minder
mobiele bewoners zijn bezorgd dat door het
verdwijnen van deze eenmansbedrijfjes en
(kleine) zelfstandigen het voor hen moeilijker
wordt om in deze buurt te blijven wonen.

“Veel van deze leuke winkeltjes zijn
verdwenen. Er was een ziekenhuis vlakbij,
dat is ook weg. Een krantenwinkel ook. Nu
moet ik naar het station. (...) Mijn
bankkantoor is weg, mijn CM-kantoor is weg,
verschillende bakkers die er waren, zijn weg.
Er is nu nog een bakker in mijn straat die nog
drie of vier dagen per week open is, dus de
andere dagen is die toe. Een kaaswinkeltje is
weg, verschillende kruidenierswinkels. Hier in
de straat is er nog een dokter, maar hij is op
pensioen en hij dient enkel nog zijn oude
patiënten. Dus dan vraag ik mij af, wat dat
gaat worden. (...) Ik wil liever niet verhuizen,
maar ik vrees dat ik geen andere keus zal
hebben.”
– 65-plusser
Ook de wekelijkse biomarkt op zondag op het
Maria Hendrikaplein vormt een belangrijke
ontmoetingsplek. De biomarkt werd opgericht
vanuit Buitensporig, die hier een deel van haar
budget aan spendeert. De biomarkt wil bewoners
bewust maken van duurzaamheid en bioproducten, en streeft naar eigen zeggen naar
samenhorigheid, een positief verhaal en sociale
cohesie.

“Wij hebben een heel goed contact met ons
buren. Met de zelfstandigen maar ook met
de buurtbewoners. Wij zijn een plaats die
altijd open is dus buurtbewoners laten hier
soms pakketjes leveren. Wij hebben alles in
huis dus iedereen loopt hier wel gemakkelijk
binnen en buiten. Wij vinden dat zelf ook
heel fijn.” – hotelmedewerker
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6.2.3.2. Verbondenheid op basis van ambivalentie

Bij verbondenheid op basis van ambivalentie
vormen verschil en diversiteit de focus. Er wordt
ruimte gecreëerd en voorzien voor vermijden en
ontmoeten, tijdelijkheid en duurzaamheid,
homogeniteit en heterogeniteit, aaneenhechten
en scheiden. Ambivalente relaties zijn mobiele,
“meer informele en oppervlakkige relaties die
een meer hier en nu karakter hebben” (Soenen,
2001: 31) en die voornamelijk plaatsvinden in
zogenaamde tussen- of transitruimten of nietplaatsen: overgangsgebieden en stukken
niemandsland, die allen worden gekenmerkt
door een grote mate van uniformiteit en
standaardisering, die niet vergroeid zijn met de
plaatselijke context en/of het omringende
stedelijke weefsel en geen deel uitmaken van
het historisch narratief van bepaalde groepen
(Soenen, 2010).
In de stationsbuurt vinden we zeer veel
voorbeelden van ambivalentie vanwege verschil.
We vinden dit bijvoorbeeld vaak terug tussen bij
studenten, die zich de stationsbuurt nog niet
eigen gemaakt hebben.

“De ergste buurt vind ik gelijk het park voor
het station, omdat er altijd louche types
rondlopen. Ja, die daar dan zitten Cara en
Jupiler te drinken van ’s morgens vroeg.” –
Student die sinds kort in de buurt woont
De dynamiek tussen de Duifhuisstraat en de
Verpleegstersstraat (waar sociale woningen
gevestigd zijn) toont ook hoe deze ambivalentie
speelt, en geeft tegelijk aanknopingspunten om
op deze processen van betekenisverlening in te
werken. In de Verpleegstersstraat geven de
respondenten aan weinig of geen sociaal
contact te hebben. De drie passanten die we
kort bevraagd hebben, vertelden dat zij amper
sociaal contact hadden met medebewoners.
Twee van deze drie passanten voegden hier wel
aan toe dat ze geregeld hun medebewoners
begroeten. Maar verder dan een begroeting
komt het meestal niet. De derde passant zei dat
ze geen contact had met andere bewoners. Ze
vertelde ook dat ze het gevoel

had dat oudere mensen en mensen met een
migratieachtergrond geen contact hebben met
elkaar. Ze duidt op de grote diversiteit in de
straat. De schoenmaker vertelt ons op zijn beurt
het verhaal dat hij in een schaakclub zit samen
met een bewoner van de Verpleegstersstraat,
een Russische man. Die man vertelt hem soms
dat hij het jammer vindt dat de mensen weinig
buiten komen. Het is leuk als bijvoorbeeld je
buurvrouw eens op je kinderen kan passen als
je even weg moet. Het zijn zo’n soort contacten
die hij wat mist. Er worden ook geen initiatieven
meer genomen zoals een buurtfeest. Enkele
jaren geleden was er in de straat een
rommelmarkt, maar die is er nu niet meer.
Volgens de schoenmaker was er te weinig
opkomst:

“Der is hier ene keer op een jaar een
rommelmarkt. Ze hebben dat 2 of 3 jaar
gedaan, maar ’t schijnt dat nu van de jaar ook
weer niet doorgaat. Alé volgend jaar, dat ’t niet

doorgaat. Der is gewoon te weinig opkomst. En
als die verkopers niet verkopen, dan komen ze
gewoon niet meer af.”
In de Duifhuisstraat, vlakbij de
Verpleegstersstraat, wordt wel elk jaar een feest
gehouden. Volgens de respondenten in de
Verpleegstersstraat bestaan de
Duifhuisstraatfeesten ondertussen al 12 jaar
maar de inwoners van de Verpleegstersstraat
worden hier niet op uitgenodigd (spoor 6, groep
3).
Interessant bij onze bevraging is de visie op deze
dynamiek bij de bevraagden in de Duifhuisstraat.
De buurtbewoners van de Duifhuisstraat geven
zelf aan dat zij wel contacten proberen te leggen
met bewoners van de Verpleegsterstraat. In deze
straat wonen er meerdere mensen met een
andere culturele achtergrond en/ of
sociaaleconomische status. Het lukt hen
momenteel niet om deze mensen te betrekken.
Ze halen aan dat ze graag een (informele)
ontmoetingsplaats zouden hebben waarbij
mensen samen kunnen komen om bijvoorbeeld
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te koken. Eten werkt namelijk verbindend en door
elkaars gastronomie te leren kennen, leer je ook
iets over de cultuur. Dit zou er volgens de
bewoners voor zorgen dat ook mensen met een
verschillende culturele achtergrond bij de buurt
betrokken worden. Wat uiteraard de sociale
cohesie ten goede komt (Spoor 5, groep 4). Er is
dus naast de ambivalentie in de
Verpleegstersstraat ook heterogeniteit. In het
interview dat we afnamen in blok 91 vertelde een
mevrouw ons dat ze zichzelf heel sociaal opstelt,
en dat ze zo wel mensen leert kennen:

“Ik ben zelf zeer sociaal. Hetgeen dat mijn
vriend zegt is juist. Maar als je blijft ne
goeiendag zeggen aan de mensen, dan krijg
je op den duur wel een knikje terug. Je hoort
het aan mijn stem, ik ben een roker. Ik rook
vooraan, aan de straat, en ik geef iedereen
ne goeiendag. Andere cultuur, andere kleur,
maakt mij niet uit.”
Haar vriend, die nog niet zo lang in de
Verpleegstersstraat woont, beaamt dit. Hij
vertelde ons ook dat mensen meestal zeer bereid
zijn om elkaar te helpen. Hij gaf het voorbeeld
van een Bulgaarse man in hun gebouw die
fietsen helpt herstellen van de bewoners:
“Ici, dans le bâtiment, l’entre-aide est très
bien. Par exemple, il y a un mec de Bulgarie
et lui, il répare les vélos de tout le monde. Il

est très sympa.”
Volgens de wijkagent is er inderdaad meer contact
tussen de bewoners op basis van heterogeniteit.
Sommigen zijn een hele dag aan het werk en
komen pas laat thuis, anderen zijn gesloten en
blijven binnen. Er is ook een grote
verhuismobiliteit in de Verpleegstersstraat
aanwezig. Hoogopgeleide bewoners en jonge,
meer kapitaalkrachtige gezinnen wonen er een
drietal jaar, sparen in deze tijdsperiode hun geld
en kiezen er daarna voor om een grotere woning
in Gent te kopen. Het weinige contact dat er
tussen bewoners is, speelt zich voornamelijk af
binnenin de appartementsblokken, dit met de
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dichtstbijzijnde buren. Volgens de wijkagent
gaat het dan voornamelijk over het knikken
van een goedendag of over korte gesprekken.
In de stationsbuurt probeert bijvoorbeeld
Cabane Banane deze ambivalentie en
heterogeniteit op waarde te schatten. Ze
werken bottom-up en gebruiken de diversiteit
in de buurt als vertrekpunt. Plekken zoals het
banaanvormig parkje tussen de
Kortrijksesteenweg en de
Onafhankelijksheidslaan of de Pastorij, willen
ze betekenisvoller en aantrekkelijker maken
en dat kan volgens hen enkel maar lukken

“als je echt wel eerst zoekt en eerst echt zo
breed mogelijk gaat van wat zit er hier. Wat is
hier echt de vraag die hier verborgen is, die
bloot komt te liggen. En dat gebeurt door
mensen bij elkaar te brengen, dan krijg je een
nieuwe identiteit die ontstaat door activiteiten
te ontwikkelen en ga je zo met elkaar aan de
slag. En dan uiteindelijk poppen dingen op en
probeer je daar antwoorden op te verzinnen
die buiten de structuren van het gewone
verenigingsleven zit. Waarbij de drempel zo
laag mogelijk is en waarbij we zo breed
mogelijk proberen kijken. Zodat het niet alleen
een hipsterplaats is, hetgeen wat we doen.
Dat is een beetje de uitdaging.”
– Cabane Banane
Het komt erop neer dat steeds moet worden
nagegaan wat er gebeurt. Hoe leent een plek zich
al dan niet voor bepaalde ontmoetingen? Wat is
het sociaal verloop? Wie wordt uitgesloten en
waarom? Als initiatiefnemer impliceert dit dat je
burgers erkent in hun meerdere rollen, in hun
diepgaande en in hun lossere relaties, in hun
problemen en in hun talenten. Het komt er dan
op aan

“op het juiste moment en op de juiste plaats
kleine interventies te plegen met de stroom
mee of tegen de stroom in en dit altijd in
beweging, steeds opnieuw in een andere tijd
en op een andere plek.” (Soenen, 2010: 135)

6.3. HOE BRENGEN WE DIT IN DE PRAKTIJK IN GENT SINT-PIETERS?
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De studie van Ruth Soenen (2006) over
omgangsvormen en het gebruik van
verscheidene ruimtes in de stad geeft aan
dat in de stad naast ‘dikke’ relaties, ook
heterogene en meer mobiele, vluchtige
relaties nodig zijn. Het is volgens haar van
belang om kansen, mogelijkheden en
infrastructuur te bieden om zowel homogene
als heterogene verbindingen te
ondersteunen, maar telkens ook ruimte te
geven aan ambivalentie. Net plekken zonder
duidelijke identiteit, zogenaamde ‘nog-nietstadsprojecten’ (Corijn, 2006), kunnen
dergelijke dynamische, andersoortige en
meervoudige gemeenschappen stimuleren.

Op basis van de input vanuit Stad Gent, de
analyse van het vele onderzoeksmateriaal en
de discussies tijdens de twee seminaries in de
schoot van de Stadsacademie schuiven we drie
terugkerende spanningsvelden en
toekomstgerichte sociaal-ruimtelijke
uitgangspunten voor de stationsbuurt naar
voor: (1) de spanning tussen lokale en
bovenlokale dynamieken; (2) het omgaan met
tijdelijke en permanente aanwezigheid; en (3)
het in beeld brengen van andere groepen en
plekken. We bespreken telkens eerst de
actuele spanningsvelden vooraleer we de
toekomstgerichte sociaal-ruimtelijke
uitgangspunten op het terrein duiden.

Niettemin toont het sociaal-ruimtelijk
onderzoek in Gent-Sint-Pieters dat dit niet
(altijd) vanzelf gebeurt. Zo bracht het gesprek
rond ‘ontmoeten en verbinden’ discussies
teweeg over wat deze opgave dan precies
betekende voor de stationsbuurt. Welke
plekken verschijnen er dan in beeld? Welke
partijen (vanuit de overheid, de markt en civil
society) zijn vandaag al op hun eigen manier
bezig met deze thematiek? Waar liggen de
kansen? En wat zijn belangrijke hindernissen
en obstakels? In het gesprek rond
‘functieverweving en beheer’ lag de focus
voornamelijk op de operationalisering en het
formuleren van denkpistes over hoe dit in
praktijk zou kunnen landen op het terrein.
Waar waren er in de stationsbuurt al kiemen
aanwezig van functieverweving? Waar zagen
we gemiste kansen? Wat onderscheidt
functieverweving van functiemix? En wat is de
rol van stedelijke professionals hierbij?
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6.3.1. DE SPANNING TUSSEN HET LOKALE EN HET BOVENLOKALE

Het stationsgebied wordt gekenmerkt door
zowel een sterk bovenlokaal als een sterk
lokaal karakter. Dat toont zich enerzijds in een
geplande, maar vooral ook spontaan gegroeide
mix van voorzieningen. Er zijn zowel centrale
functies die getuigen van een grootstedelijk
karakter (bv. grote kantoren, voorzieningen
zoals het VAC, scholen, aangelegde parken en
pleinen, ...), als randstedelijke functies die het
‘provinciaal karakter’ benadrukken (bv.
steenwegen, grote supermarkten,
studentencampussen, huizen met een
voortuin, ongedefinieerde groenbermen,
magazijnen, groothandel, residenties, ...) en
meer buurtgerichte functies die de wijk eerder
een ‘dorps gevoel’ geven (bv. de schoenmaker,
de buurtpleintjes, ...). Anderzijds zijn er heel
wat grote en kleine contrasten in de gebouwde
omgeving merkbaar. Zo staat de allure van de
Koningin Elisabethlaan in schril contrast met
het type voorzieningen in de directe omgeving,
is de Marathonstraat ter hoogte van SintPaulusinstituut zo breed als een ‘landingsbaan’,
zijn in de Duifhuisstraat grote villa’s en kleine
rijhuizen te vinden, ...

‘Naast mekaar’: Vina Bovypark mikt op
dynamiek maar is sterk gericht op de
bewoners van de naastgelegen residenties

Dit lokale en bovenlokale karakter en de
onderlinge nabijheid van diverse
voorzieningen, zorgt voor een zeer divers
gebruik en zeer diverse gebruikersgroepen.
Het onderzoek leert op dit vlak dat heel veel
naast elkaar gebeurt. Slechts af en toe
gebeuren zaken met elkaar.

‘Naast mekaar’: het station vormt een
breukzone tussen enerzijds de Koningin
Elisabethlaan en anderzijds de Voskenslaan.
Deze breuk dreigt nog verder te worden
versterkt door een initiatief zoals ‘Quartier
Gent Sint-Pieters’ dat nu vooral op de
noordkant inzet
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Op dit vlak liggen een aantal belangrijke
kansen in het stationsgebied. Zo zijn er diverse
plekken aanwezig die uitwisseling kunnen
accommoderen en maakt de combinatie van
bovenlokale routes en lokale en dagelijkse
routes (voornamelijk rondom het station en de
grote invalswegen) verschillende knooppunten
voor (in)formele ontmoeting zichtbaar. Ook de
nabijheid van verschillende gebruikersgroepen
biedt mogelijkheden voor het creëren van
settings en fora waarin perspectieven van
verscheidene actoren worden verknoopt en het
transformatiepotentieel tot leven wordt
gebracht.
‘Met mekaar’: de schoenmaker op de hoek
van de Duifhuisstraat en Verpleegstersstraat
vormt een spontaan sociaal knooppunt.

Deze settings en fora zijn in de eerste plaats
ruimtes, niet noodzakelijk begrepen als iets
louter fysiek, maar als iets wat ontstaat in het
handelen tussen mensen. Het zijn ruimtes
waarin evidenties bespreekbaar kunnen
worden gesteld en waarin in dialoog en in
interactie met verschillende betrokkenen kan
worden gewerkt en nagedacht over op welke
manier ruimte kan worden gecreëerd voor
initiatief, en voor het slim omgaan met
veranderende omstandigheden als hefboom
voor een duurzame sociale, ruimtelijke,
economische en bestuurlijke ontwikkeling.
We duiden in deel 6.4. van het rapport waar deze
opportuniteiten zich concreet voordoen.

‘Met mekaar’: in de verschillende
studentenresidenties zien studentencoaches
niet enkel toe op een fijne sfeer in de
residentie, ze waken ook over een
kwaliteitsvolle relatie met de directe buren (bv.
via het organiseren van een buurtfeest, het
opzetten van een Facebookgroep voor
babysitters, ...).
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6.3.2. HET OMGAAN MET TIJDELIJKE EN PERMANENTE AANWEZIGHEID

De publieke ruimte in de buurt is in de eerste
plaats gericht op functionaliteit, en biedt weinig
ruimte voor spontaneïteit. Er is veel
passageruimte, maar weinig gebruikersruimte of
verblijfsruimte, er is nauwelijks niet op
consumptie gerichte ruimte en er zijn weinig
rustpunten. De buurt toont zich als een plek van
vele snelheden en verschillende ritmes, en van
vele routes en routines van passanten,
pendelaars, bewoners (ouderen, jonge
gezinnen, maar ook ‘deeltijdse bewoners’/
studenten, ...), kantoorwerkers, ...
Er is daarbij sprake van een zekere spanning
tussen diegene die permanent, dagelijks
aanwezig zijn en diegene die slechts kort,
occasioneel in de buurt verblijven. Uit onze
gesprekken en observaties blijkt telkens weer
dat het overdag erg druk is in de buurt. Er zijn
grote piekmomenten, wat zorgt voor een
stroom van klachten over de
verkeersonveiligheid. ’s Avonds en in het
weekend daarentegen wordt de buurt ervaren
als ‘doods’, als een plek waar ‘weinig te
beleven valt’. Tegelijk ontstaan er net dan
spontane toe-eigeningen: de ondergrondse
fietsenstalling wordt de scene voor
preparty’s, middelbare scholieren hangen rond
aan de supermarkt, het Duifhuispark wordt
ingenomen door jonge gezinnen die er
afspreken, ...
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De ‘extra ruimte’ in het stationsgebied kan
tijdens luwteperiodes ingezet worden voor
spontaan gebruik en/of georganiseerde
activiteiten. Daarnaast bieden de
‘zwerfruimtes’ of ‘zwak gedefinieerde
ruimtes’, die niet per se voorgestructureerd
en voorgeprogrammeerd dienen te worden,
mogelijkheden om op een organische manier
(nu, in de nabije toekomst of even goed pas
op langere termijn) een nieuwe bestemming
te krijgen. De aanwezigheid van passanten
en bezoekers kan hiertoe bijdragen: het zijn
nieuwe gezichten die kunnen zorgen voor
onverwachte ontmoetingen.
We duiden in deel 6.4. van het rapport waar deze
opportuniteiten zich concreet voordoen.
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6.3.3. ANDERE GROEPEN EN PLEKKEN IN BEELD: HET BELANG VAN EEN ‘WEVER’

Bepaalde groepen en plekken blijven
systematisch buiten beeld te vallen. Zo ligt er
(ook in ons onderzoek) een focus op vooral
het middenklasse perspectief en gaat er
(vooral bij stadsdiensten) veel aandacht naar
die plekken waar kapitaalsinvesteringen op de
agenda staan. Sommige stemmen (zoals de
bewoners van de sociale huisvesting), die wel
een opinie hebben over de toekomst van de
stationsbuurt, worden nauwelijks gehoord.
Zeker met het oog op toekomstige (niet-witte)
bewoners blijkt het moeilijk om voorbij de
standaardlijstjes van voorzieningen te denken
(kinderopvang, sociale kruidenier, ...).
Religieuze voorzieningen of zaken die met
zingeving bezig zijn bijvoorbeeld worden op
die manier systematisch vergeten.
Diverse partijen die nu al aanwezig zijn en
allerlei (soms ogenschijnlijk banale) plekken die
volop in transformatie zijn en niet meteen
gelinkt zijn aan investerings-of
stadsontwikkelingsinitiatieven vanuit de Stad,
kunnen voor de buurt een belangrijk
connecterende functie vervullen. Aangezien er
in de toekomst in het stationsgebied ook heel
wat nieuwe bewoners bijkomen, liggen hier
mee(r) kansen om het huidige
voorzieningenniveau te versterken, wat ook de
huidige bewoners ten goede kan komen.
Het inzetten op een grondige lokale, fijnmazige
sociaal-ruimtelijke kennis kan niet overgelaten
worden aan het toeval. We pleiten voor
‘wevers’ in de stationsbuurt die de gelaagde
betekenisverlening vanuit de verworven
sociale kennis kunnen blijven lezen, actief
linken kunnen leggen en de zaken dynamisch
in beweging brengen en houden.

op diverse plekken in de stationsbuurt waar
potentieel verscholen is, dus niet enkel op de
centrale stadsontwikkelingen. Een wever moet
ook democratisch en pragmatisch
meervoudige belangen kunnen koppelen en
persoonlijke, private bekommernissen kunnen
collectiviseren in publieke vragen met de
buurt. De ene keer zal dat zijn door aan te
jagen en te sturen, de andere keer door
vooral te faciliteren.
Daarnaast is het van belang om projecten,
dynamieken, netwerken en programma’s op
een strategische en realistische wijze in
communicatie te brengen op het brede terrein
van het stedelijke beleid. Hoe kunnen
bijvoorbeeld structurele antwoorden
worden gevonden voor – vaak terugkerende,
stadsbrede - sociale, ruimtelijke, economische en
bestuurlijke thema’s?
Een wever rekt op die manier ultiem de
participatie-idee open van zeggen naar ook
doen. Coalitievorming staat hierbij centraal,
van ‘het zoeken naar een draagvlak’ en ‘het
bereiken van bepaalde doelgroepen’ naar het
installeren van een gedeelde
verantwoordelijkheid van bewoners, overheid,
markt, middenveld en anderen om over de
grenzen van sectoren en procedures heen op
te nemen wat in de buurt leeft en wat de
bewoners en gebruikers bezighoudt.

Dit in beweging brengen speelt in eerste
instantie binnen de buurt zelf. Een wever moet
diepgaand inzicht verwerven over wat de buurt
doet met de mensen, en over wat de mensen
met de buurt doen. Een wever moet relaties
kunnen leggen tussen de geplande, geleefde
en beleefde stad en daar actief op inspelen
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6.4. WERKPISTES OP HET TERREIN: VAN HET STADSONTWIKKELINGSPROJECT
NAAR EEN PROJECT VAN EN VOOR GENT-SINT-PIETERS
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Deze sociaal-ruimtelijke studie vertrekt van
de premisse dat het stationsproject zich
niet beperkt tot het strikt afgebakende
projectgebied waar de grote investeringen
plaatsvinden, maar dat het moet bekeken
en hertekend worden als een project van en
voor de ruimere omgeving van Sint-Pieters.
Concreet gaat dit over de omliggende wijken
en buurten waar de stationsherontwikkeling
(rechtstreeks of onrechtstreeks) een grote
impact op heeft, maar:
 waar
tegelijkertijd
ook
eigen
dynamieken aanwezig zijn;
 waar kapitaalsintensieve en
kapitaalsextensieve ontwikkelingen naast
en door mekaar lopen en interfereren met
sociale dimensies;
 waar zeer verschillende
ontwikkelingssnelheden aanwezig zijn;
 waar naast lokale ook bovenlokale
vertakkingen gevormd worden
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6.4.1. TOEKOMSTGERICHTE KAARTEN

Op basis van de resultaten van het onderzoek
maken we een nieuwe reeks kaarten op, die
moeten gelezen worden als een eerste aanzet
om in de toekomst verder aan een project
voor Sint-Pieters te werken. Met deze kaarten
willen we eerder een andere manier van
werken aanreiken op basis van de
toekomstgerichte sociaal-ruimtelijke
uitgangspunten dan kant-en-klare resultaten
en aanbevelingen; analoog aan de inzet van
de seminaries die gericht waren op collectieve
werkprocessen stimuleren, met inbreng van
diverse kennis, ervaring en expertise.
Aan de hand van exemplarische voorbeelden
maken deze kaarten zichtbaar wat dergelijke
werkwijze potentieel kan opleveren. Dit zijn:
 exemplarische kaarten (geen exhaustieve
kaarten). De inzet van deze kaarten is om via
sprekende voorbeelden te tonen wat het
veranderingspotentieel is, door de aandacht
te vestigen op specifieke plekken of
specifieke partijen of gebruikers die hier
aanwezig zijn, en die illustratief zijn voor wat
hier mogelijk zou zijn.
 suggestieve kaarten (geen technische
of inventariserende kaarten). Dit betekent
dat deze kaarten eerste voorstellen of
denkpistes bevatten die nieuwe, vaak
onverwachte mogelijkheden bieden, maar
die nog verder getoetst, afgestemd,
fijngesteld en indien nodig bijgestuurd
dienen te worden.
 toekomstkaarten (geen overzicht van
door de overheid gestuurde stadsprojecten).
Dit wil zeggen dat deze kaarten diverse
scenario’s voor de toekomst verbeelden, die
afkomstig kunnen zijn en mogelijk
gerealiseerd kunnen worden door (allianties
van) diverse ‘stadsmakers’.
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ONTMOETING EN VERBINDING
Van een stationsproject dat volgens een
lineaire structuur gezien wordt en een
nevenschikking van functies aan mekaar rijgt
naar een ruimer projectgebied met lineaire
en dwarse verbindingen. De kaart heeft een
grote en een kleine schaal, stedelijk en
buurtgericht, die op een complementaire
manier samenwerken.
Deze kaart is een eerste aanzet die het
sociaal-ruimtelijk potentieel van de Sint
Pieters buurt zichtbaar maakt, op het vlak
van ontmoeten en verbinden. Met het oog op
het lokaal verweven van lokale en
bovenlokale dynamieken zijn de volgende
zaken in kaart gebracht: (1) voorzieningen
met een lokale en/of bovenlokale betekenis,
(2) veelgebruikte paden en routes van
diverse gebruikersgroepen (van pendelaars
en passanten tot bewoners), en (3) potentieel
relevante plekken waar kansen aanwezig zijn
voor toekomstige actie of interventie. Door
een kwalitatieve sociaal-ruimtelijke
beschrijving, of de ‘descriptie’ van wat al
aanwezig is, ontstaat haast op een
vanzelfsprekende manier de ‘prescriptie’: het
op de radar verschijnen van kansen en
mogelijkheden voor toekomstige acties en
interventies.

Zo toont de aanwezigheid van een hoge
concentratie van lokale en bovenlokale
voorzieningen op kaart, in combinatie met de
gesprekken met lokale partijen die gevoerd
zijn:
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(a) bepaalde transformaties: bv. de
Voskenslaan die door de knip potentieel een
meer lokaal of buurtkarakter kan krijgen
(b) mogelijkheden voor uitwisseling en
wederzijdse versterking tussen lokale en
bovenlokale voorzieningen: bv. de
aanwezigheid van de studenten op de
HoGent Campus die niet exclusief als een
‘last’ voor de buurt moet worden gezien,
maar als een potentieel meerwaarde.
(c) nood aan de integratie van lokale links
in het projectgebied van het station zelf:
eerdere intenties op dit vlak (VAC-gebouw)
zijn voorlopig weinig succesvol. Wil de
stationsontwikkeling zich niet verder
ontwikkelen als een afzonderlijk ‘eiland’ in
de buurt, dan zullen extra inspanningen
nodig zijn, die voorlopig niet aanwezig zijn
binnen de reguliere projectontwikkeling.
Het top-down vastleggen van een
programma door de publieke overheid of
door een private partner, zonder ruimere
visie-ontwikkeling over inbedding in de
buurt is in dat opzicht te beperkt.

Zo tonen de veelgebruikte paden en routes
van diverse gebruikersgroepen:
(a) het potentieel van verkeersluwe
alternatieve fiets- en wandelroutes (bv. via
Overmeers > Campus HoGent > station)
(b) het potentieel van dwarse verbindingen
en connecties (bv. richting Duifhuisstraat, de
winkelstraten)
Op de knooppunten en overlappende zones,
die we op de kaart laten oplichten, liggen
allerlei kansen voor wijkgerichte projecten
om hier in de toekomst, op een
procesmatige manier (zoals gedemonstreerd
d.m.v. een aantal testcases tijdens de
seminaries in de schoot van de
Stadsacademie) op verder te werken. In de
zooms die straks aan bod komen, illustreren
we met enkele voorbeelden, hoe dergelijke
wijkgerichte projecten zich concreet op het
terrein zouden kunnen vertalen.
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2 Stadsgebouw

3 Cinema Rex

3 S-gebouw

Blaameersen
Buurtpark
Duifhuisstraat

Voortbouwend op de dynamieken die vandaag
reeds aanwezig zijn in de stationsbuurt, toont
deze kaart ook al een eerste voorzet voor
concrete projecten die inzetten op de
volgende opgaven:
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2

2

Citadelpark

3

1

1
De studentencoach

3

Overmeerspark

Lieven Hérie
Hogent

Gebruikersgroe

- plekken in transformatie. Hier kan het
momentum worden aan gegrepen, zodat
deze plekken van een grotere betekenis
voor het station en omgeving zijn.

studenten/sch
bewoner
Paul De Smet De
Naeyer park

tieverweving en Beheer

pendelaar

giën
rond
transformatiegebieden
rond groenstructuur

rond straat
rond wijk

kinderen

Schakelfiguur

toerist

School

bezoekers

Buurtvereniging

Elly Van Eeghem

daklozen

FUNCTIEVERWEVING EN BEHEER
Deze kaart is een eerste aanzet die het
sociaal-ruimtelijk potentieel in de Gent-SintPieters buurt zichtbaar maakt, op het vlak van
functieverweving en beheer. Met het oog op
het beter verknopen en verbinden van diverse
wijkfuncties en voorzieningen, zowel op
ruimtelijk vlak als op het vlak van beheer,
hebben we de volgende zaken in kaart
gebracht: (1) de reeds aanwezige lokale
partijen en netwerken die potentieel op een
innovatieve manier (dus vanuit heterogeniteit)
connecties kunnen maken met de buurt; (2)
de verschillende ecologieën die doorheen de
tijd in de nabijheid van de stationsomgeving
ontstaan zijn (niet exhaustief); (3) de diverse
gebruikersgroepen; en (4) de potentieel
relevante connecties tussen lokale partijen die
kansen bieden voor toekomstige
actie of interventie, waarbij de Stad een
ondersteunende of faciliterende rol kan
opnemen.
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- plekken voor functieverweving. Deze
plekken dreigen monotoon/homogeen te
worden, daarom is het belangrijk dat er
wordt ingezet op functieverweving, met
eventueel een wever:
- ruimte voor grote / kleine ontmoeting verder inzetten op wevers
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Plekken in transformatie

Plekken voor functieverweving

1 Flandria

1 VAC

2 Boudewijnstraat 51

2 Stadsgebouw

3 Cinema Rex

3 S-gebouw
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1
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6.4.2. ZOOMS DIE ONDERLINGE RELATIES EN DYNAMIEKEN ZICHTBAAR MAKEN

Door onze blik te verruimen tot de (hele) SintPietersbuurt, kwamen gedurende het
onderzoekstraject en de seminaries een aantal
plekken en initiatieven naar boven, die
momenteel ofwel in transformatie zijn, of die
potentieel kansrijk zijn om in de toekomst verder
op in te zetten, vanuit een sociaal-ruimtelijk
perspectief. In plaats van deze plekken of
initiatieven als afzonderlijke projecten te
beschouwen, is vooral nagegaan in welke mate
ze elkaar onderling kunnen versterken, en in het
bijzonder welke rol de stationsontwikkeling
hierbij zou kunnen spelen. Om die onderlinge
relaties en dynamieken beter zichtbaar te
maken, zoomen we in op 3 zones: Sint Pieters
Noord, Sint Pieters Zuid en Sint Pieters Midden,
die onderling met elkaar samenhangen.
Per zoom staan we vervolgens stil bij de drie
eerder genoemde, terugkerende sociaalruimtelijke uitgangspunten, waarbij werken op
de spanning tussen lokaal-bovenlokaal,
tijdelijke-permanente aanwezigheid, en het
andere plekken en groepen in beeld brengen
mogelijk wordt.
Deze zooms maken zichtbaar hoe deze drie
aandachtspunten zich afhankelijk van de
specifieke context (wat hier reeds aanwezig is
qua plek, partijen en sociale netwerken) telkens
op een andere manier vertalen. Bijgevolg
verschijnen zo telkens ook andere handvaten in
beeld om hier vervolgens op te sturen.

Duifhuispark, het werkhuis en vzw Konnekt
Het Duifhuispark
Bewoners

Open keuken

Studenten

Maakplek

Scholieren

Pop up bar

Bezoekers
Penderlaars

6

4

Doelgroep Konekt

Moestuinen

Schakelfiguren

Bestaand netwerk
van bewoners

Buurtwinkel

Bestaande school

5
1

3

Het Werkhuis

Konekt

ZOOM 1: SINT PIETERS NOORD
1. Het lokale en het bovenlokale als wederzijds
versterkend
> Het Duifhuispark heeft vandaag
hoofdzakelijk een lokale functie. De nabijheid
van het stationsgebied biedt echter
mogelijkheden om hier programma toe te
voegen dat bezoekers van buitenaf aantrekt.
Zo bestond er in het verleden het plan om hier
een crèche toe te voegen, waar ook
pendelaars die in de omliggende kantoren
werkten terecht konden. Omgekeerd kan de
verbinding tussen het Duifhuispark en de
stationsontwikkeling de link tussen de nieuwe
ontwikkeling en de bestaande woonwijk
versterken.
> Konekt is een organisatie met een werking
die er enerzijds naar streeft sterk lokaal
verankerd te zijn, door samenwerking en
uitwisseling op te zoeken met scholen,
buurtverenigingen, bewoners, ondernemers,
etc. Tegelijk trekken ze een (inter)nationaal
publiek aan, wat mee hun keuze bepaald
heeft om zich in de nabijheid van het station
en openbaar vervoer te vestigen.
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2. Het tijdelijke en het permanente als
communicerende vaten

HoGent en Voskenslaan
Bewoners

Bookshop

Studenten

Bancontact

Scholieren
Ondernemers
Schakelfiguren

> Voor elke vierkante meter die in het
stationsproject gebouwd zal worden, is
op voorhand een programma van eisen
opgesteld. Een tijdelijke invulling op
zone B (bv in het bestaande werkhuis)
biedt de mogelijkheid om hier (tijdelijke)
onbestemdheid toe te laten, zodat deze
locatie op een organische en spontane
manier een plek kan vinden in de buurt.
1. De meerwaarde van andere groepen en
plekken voor de buurt
> Bewoners van de sociale huisvesting in
de Verpleegsterstraat hebben een opinie
over het gebruik en de mogelijkheden van
het behoud van het talud, maar die wordt
momenteel nog niet gehoord.
> De initiatiefnemers van Konekt en de
coördinator van de Brede School leggen sterk
de nadruk op de (rolstoel)toegankelijkheid
van de publieke ruimte, wat extra aandacht
vraagt voor goede, aantrekkelijke,
verkeersveilige, en voldoende brede
voetpaden; als verbinding van en naar het
station, maar ook van en naar andere
relevante plekken in de buurt. Dat betekent
dat er in sommige gevallen keuzes zullen
moeten worden gemaakt: of overal in de
straten auto’s laten parkeren, of op cruciale
plekken voldoende ruime voetpaden voorzien.
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Toegang tot
Campus

Koffiebar
Sporthal
Faciliteiten
opengesteld voor
de buurt
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Campus

3

7

5

2
1

ZOOM 2: SINT PIETERS ZUID
1. Het lokale en het bovenlokale als wederzijds
versterkend
> In plaats van de aanwezigheid van de
studenten in de stationsbuurt te zien als een
probleem dat zoveel als mogelijk ingeperkt
dient te worden, biedt dit net ook allerlei
kansen en kan het een positieve dynamiek
teweegbrengen op voorwaarde dat de
buurtbewoners ook iets ‘terugkrijgen’ van de
studenten. Cfr. het voorbeeld van de
studentencoach.
> De Voskenslaan is sterk veranderd sinds de
doorgang naar het K. Maria Hendrikaplein
werd geknipt. Dat heeft niet alleen een impact
op de verkeersstromen in de straat, maar ook
en vooral op het ondernemerschap. Deze
gewijzigde situatie vraagt een eigen aanpak
(die verschilt van die in de K. Elisabethlaan).
Nu de Voskenslaan niet langer een
bovenlokale functie vervult, zou kunnen
overwogen worden om haar lokale karakter te
versterken, bijvoorbeeld door de
dimensionering van het straatprofiel te
downsizen. Eerste experimenten om meer
groen en kleine ontmoetingsplekken toe te
voegen aan de straat, geven blijk van het feit
dat dit ook leeft bij de buurtbewoners. Ook
het ondernemerschap heeft het moeilijk, maar
hier biedt een sterk lokaal, buurtgericht

karakter potentieel nieuwe mogelijkheden.
> Het poortje op de HoGent Campus,
waarmee de campus (beter) toegankelijk
wordt vanuit de buurt heeft een belangrijke
symbolische betekenis. Het geeft uit op een
reeks collectieve voorzieningen, en laat bv.
toe om de cafetaria open te stellen voor de
buurtbewoners.

Het Duifhuispark

Het Werkhuis
3

Konekt

Cinema Rex
VAC Loveling

Flandria gebouw

Directe stationsomgeving
Bewoners
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3. Het tijdelijke en het permanente als
communicerende vaten
> De overmaat van de publieke ruimte om en
rond de stationsbuurt, is gemaakt op maat
van de piekmomenten. Gedurende de
avonden en weekends, wanneer er minder
leven is, kan deze ruimte ingepalmd worden
door de buurt, bv. door hier een (bio-)markt
te organiseren op het K. Mathildeplein.
> De tijdelijke aanwezigheid van de studenten
creëert behoefte aan ruimte om af te spreken,
waar niet persé geconsumeerd hoeft te
worden, waar ‘s middags (liefst droog)
geluncht kan worden. Op de momenten dat
deze studenten er niet zijn, kan deze ruimte,
bv. een grote luifel of afdak ook voor allerlei
andere buurtgebonden activiteiten gebruikt
worden.
2. De meerwaarde van andere groepen en
plekken voor de buurt
> Er is momenteel leegstand en doorstroom
in de winkelpanden op de Voskenslaan. Net
als in vele andere winkelstraten
hebben de ondernemers het moeilijk. De
aanwezigheid van deze ondernemers vormt
een meerwaarde voor de buurt. Hoe kan
die nog versterkt worden? Hoe kan er op
maat van deze plek ook nagedacht worden
aan bv. niet klassiek commerciële
invullingen van de winkelpanden. Deze
vacante ruimte en leegstaande panden op
een centraal gelegen as, bieden opnieuw
allerlei mogelijkheden die verder verkend
zouden kunnen worden.

Studenten
Scholieren
Bezoekers
Penderlaars
Doelgroep Konekt

Open keuken
Maakplek
Sporthal
Moestuinen

Ondernemers

Bestaand netwerk
van bewoners

Schakelfiguren

Bestaande school

Plekken in transformatie

Buurtwinkel

Campus HoGent

ZOOM 3: SINT PIETERS MIDDEN
1. Het lokale en het bovenlokale als wederzijds
versterkend
> Het stationsproject is een grootschalige
ontwikkeling waarbij heel wat stedelijke en
bovenlokale functies worden toegevoegd
aan de buurt, maar tegelijk bestaat de
ambitie om connecties te leggen met de
buurt. Het bestaande werkhuis biedt
mogelijkheden om een ‘stukje wijk’ in het
stationsproject te schuiven. De nabijheid
van het Duifhuispark dat sterk lokaal
verankerd is; de aanwezigheid van
verschillende scholen in de directe
omgeving; en de initiatieven die op til
staan in het project van Konekt bieden
mogelijkheden tot verweven en verknopen.
> Ook op het knooppunt ter plaatse van
het K. Mathildeplein en de Voskenslaan
komen het lokale karakter van de
Voskenslaan en het bovenlokale karakter
van de stationsomgeving samen. Het plan
om hier een Fietsambassade te voorzien
speelt hier al goed op in. De fietsers komen
van overal, maar het fietsatelier kan mee
openstaan voor de buurt.
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2. Het tijdelijke en het permanente als
communicerende vaten
> In afwachting van de ontwikkeling van
de gebouwen zijn tijdelijke moestuinen
voorzien.
> De spoorwegberm is een belangrijke,
permanente historische groene structuur.
Deze biedt veel potentieel om op een
verbindende manier te worden ingezet,
maar dat vereist dan goede aansluitingen
met de omliggende straten en voldoende
(zichtbare) onder- en overdoorgangen. Zo
is de doorsteek ter plaatse van de campus
Schoonmeersen nu weinig bekend.
Daarnaast biedt deze linaire structuur ook
mogelijkheden voor deels ontworpen en
ingerichte publieke ruimte (bv. als
speelplek) en deels onbestemde ruimte. Cfr.
referentieproject Park Belle-Vue in Heverlee
van H+N+S architecten.
> Fiets- en wandelroutes in de
stationsomgeving worden momenteel sterk
vanuit een efficiëntielogica gedacht. Door
oog te hebben voor comfortabele, meer
verkeersluwe alternatieven, die vandaag al
op een informele manier gebruikt worden,
bv. fietsen via nabijgelegen parken als
Overmeers, kan dit bijdragen tot de
decompressie van de verkeersstromen op
en rond de stationspleinen.
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3. De meerwaarde van andere groepen en
plekken voor de buurt
> VAC (gemiste) kansen om dit open te
breken
> Potentieel van initiatieven als Cinema
Rex, herbestemming van Flandria om een
eigen publiek aan te trekken, stedelijke
levendigheid met ruimte voor ambivalentie,
...
> Een Fablab biedt tal van mogelijkheden
op deze plek omwille van de nabijheid van
de Brede School, Konekt, het werkhuis,
het station,... Dit kan complementair
werken aan Timelab dat hoofdzakelijk op
jongvolwassenen gericht. Het Fablab in de
stationsbuurt zou zich dan eerder kunnen
richten op kinderen en middelbare
scholieren.
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Duifhuispark, het werkhuis en vzw Konnekt
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7. Naar de
verankering van een
sociaal-ruimtelijk
opdrachtgeverschap en
duurzaam beleid

In hoofdstuk 7 bespreken we hoe het sociaal-ruimtelijk
opdrachtgeverschap dat tot een duurzaam beleid en
politieke keuzes leidt nog verder verankerd kan worden. Elk
project voorziet in die geest een niet te missen kans om een
trialoog op te zetten tussen actoren die de fysiek-ruimtelijke
aspecten behartigen en de ontworpen en gebouwde
ruimte realiseren, actoren die de maatschappelijke en
sociaal-culturele dimensies belichten, en actoren die de
bestuurlijke ruimte vorm geven en aansturen. De uitdaging
is om zowel op korte als op lange termijn onderbouwde
beleidsbeslissingen te maken.
Via het formuleren van sociaal-ruimtelijke
veranderingsvoorstellen verwerken we de aanbevelingen die
tijdens het onderzoekstraject en de seminaries naar boven
kwamen, om zo proactief en verbindend in te breken op de
huidige manier van werken, en in te spelen op de kansen die
er liggen maar vandaag nog weinig benut worden. In de lijn
van de beweging om van het stationsproject een project van
en voor Gent Sint-Pieters te maken, specifiëren we hier de
meer concrete aanbevelingen en werkpistes op het terrein.
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7. Naar de verankering van een sociaal-ruimtelijk
opdrachtgeverschap en duurzaam beleid
‘Ik heb geleerd dat we eerst de ziel moeten
zaaien en dan de stenen’
(projectleider Stad Gent, 25 februari 2019)
Tijdens de afgelopen maanden wordt door
actoren die de regierol hebben volop ingezet
op de koerswijziging naar een sociaalruimtelijk opdrachtgeverschap en duurzaam
beleid. Deze koerswijziging komt er vooral
omdat de beleidsactoren een sociaalruimtelijk perspectief aannemen, onder meer
via het in kaart brengen van de sociale kennis
over de volledige buurt.
De ruimtelijke, sociale, en
beleidsvraagstukken die zich op een inherent
met elkaar verknoopte manier aandienen op
deze locatie in de stad bieden een uitgelezen
kans voor diverse beleidsactoren in de stad
om te leren hoe bij dergelijke knelpunten
duurzame beleidskeuzes gemaakt kunnen
worden (Oosterlynck, 2015).
Niettemin kan het sociaal-ruimtelijk
opdrachtgeverschap dat tot een duurzaam beleid
leidt nog verder verankerd worden. Het
eigenaarschap van een sociaal-ruimtelijk beleid
ligt dan idealiter bij de stad zelf, en het
onderzoek deed dienst om nieuwe informatie te
verzamelen en te analyseren, een duurzaam
beleid bespreekbaar te maken en politieke
keuzes te ondersteunen via kritische
reflectie en dialoog. Het politieke tenslotte gaat
over het nadenken over het lokale niveau in
termen van een symboliek van een
stadsrepubliek (Boudry et al., 2003).
Elk project voorziet in die geest een niet te
missen kans om een trialoog op te zetten
tussen actoren die de fysiek-ruimtelijke
aspecten behartigen en de ontworpen en
gebouwde ruimte realiseren, actoren die de
maatschappelijke en sociaal-culturele
dimensies belichten, en actoren die de
bestuurlijke ruimte vorm geven en aansturen
(Loeckx & Vervloesem, 2012). Naast het
verbinden van sociale, culturele, ruimtelijke
en economische kwesties (Dehaene, 2005;
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Loeckx & Vervloesem, 2012) wordt ook
verondersteld dat de projecten proefbanken en
kweekvijvers van ‘good governance’ en
gangmakers van vernieuwde democratie
kunnen vormen (Corijn, 2006; De Rynck et al.,
2003; De Rynck & Dezeure, 2009; Deceur,
2017).
In die geest vonden we het als team essentieel
capaciteit op te bouwen met de betrokken
stedelijke actoren. We zijn in die zin
voorstander van het vertragen en herdenken
van het beleidsproces als zich complexe
duurzaamheidsvraagstukken voordoen. De
uitdaging is om zowel op korte als op lange
termijn onderbouwde beleidsbeslissingen te
maken.
De overzichtskaarten en de kaarten met de
drie zooms tonen de kansen (plekken en
partijen) die vandaag al aanwezig zijn in de
Sint-Pieters buurt. In een volgende stap
maken we zichtbaar hoe het potentieel dat
hier aanwezig is in de toekomst verder zou
kunnen geactiveerd worden. Dit vraagt een
andere dan de huidige, gangbare manier van
werken. Dat gaat bijvoorbeeld om een
actievere publiek-civiele samenwerking: tussen
enerzijds de Stad en de stedelijke diensten die
verantwoordelijk zijn voor stadsontwikkeling,
en anderzijds civiele partijen. Via het
formuleren van sociaal-ruimtelijke
veranderingsvoorstellen verwerken we de
aanbevelingen die tijdens het
onderzoekstraject en de seminaries naar
boven kwamen, om zo proactief en verbindend
in te breken op de huidige manier van werken,
en in te spelen op de kansen die er liggen
maar vandaag nog weinig benut worden.

De sociaal-ruimtelijke veranderingsvoorstellen
 hebben een incrementeel karakter:
verandering gebeurt niet van de ene dag op de
andere, het gaat om processen die stap-voorstap gebeuren.
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 draaien om gedeelde winsten: door
vanuit diverse perspectieven, en vanuit
verschillende partijen de ruimte te
herorganiseren ontstaan er winsten die
door een ruimere groep gedeeld worden.
 staan niet op zichzelf: hun kracht ligt in
het samenspel tussen de verschillende
sociaal-ruimtelijke veranderingsvoorstellen
die gelijktijdig in een buurt actief zijn.

In de lijn van de beweging om van het
stationsproject een project van en voor Gent
Sint-Pieters te maken, specifiëren we hier
de meer concrete aanbevelingen en werkpistes
op het terrein.
Zoals we al hebben verduidelijkt in het
voorgaande begint een sociaal-ruimtelijk
opdrachtgeverschap, duurzame participatie en
een duurzaam sociaal-ruimtelijk beleid vroeg
genoeg in het project, en loopt door in de
ontwikkeling en het beheer ervan (jury
Stedenbeleid, 2018). Op dat vlak is het van
belang vast te stellen dat bijvoorbeeld zowel
voor zone B als voor het S-gebouw de
basiscontouren al vastliggen (voorbeelden:
plan van eisen van het stadsgebouw is al
goedgekeurd in zone B, bij het S-gebouw
loopt de PPS-procedure al tussen drie
kandidaat-projectontwikkelaars). Om een
antwoord te vinden op de vraag hoe we
ervoor kunnen zorgen dat de ontwikkeling van
zone B een wederzijdse meerwaarde biedt
voor de nieuwe buurt en de bestaande
Rijsenbergbuurt, is het met andere woorden
van belang eerst de bestaande processen van
gemeenschapsvorming in de bestaande buurt
in kaart te brengen en daar diepgaand inzicht
over te verwerven en daarna pas de nieuwe
buurt te ontwerpen en invulling te geven.

De ecologie met de ruimere buurt, waarin
sociaal-ruimtelijk potentieel aanwezig is, is nu
pas via de sociaal-ruimtelijke studie in kaart
gebracht. Dat betekent dat er bij het ontwerp
geen werk gemaakt is van de werkpiste van
het in beeld krijgen en houden van andere
plekken en groepen in de buurt. Onze
belangrijkste aanbeveling is bijgevolg om dit
sociaal-ruimtelijk beleid en duurzame
participatie niet beperkt en op tijdelijke basis
vorm te geven, maar vanaf nu doorlopend tot
en met het beheer van de projecten. Voor het
beheer moeten met andere woorden nu al
coalities gevormd worden (bijvoorbeeld met
de gebruikers van het stadsgebouw en het Sgebouw en andere organisaties,
bewonersgroepen, en de buurt).
Binnen de speelruimte die er nog is,
formuleren we onze aanbevelingen. We
pleiten voor het verknopen van:
 Sociaal-ruimtelijk werken op de
spanning tussen het lokale en
bovenlokale karakter leidt tot de
aanbeveling om de grote diversiteit en
heterogeniteit van leefwerelden in de
stationsbuurt niet ‘naast mekaar’ te laten
bestaan, maar ook ‘met elkaar’ te verbinden
via knooppunten voor informele ontmoeting.
Een sterk voorbeeld hiervan vinden we terug
bij de schoenmaker op de hoek tussen de
Duifhuisstraat en de Verpleegstersstraat, of
bij de studentencoaches in de
studentenresidenties, die zowel verbinden in
de residenties maar ook met de ruimere
buurt.
 Sociaal-ruimtelijk werken op de
spanning tussen het omgaan met
tijdelijke en permanente aanwezigheid
leidt tot de aanbeveling om witruimte te
laten (zwerfruimte of zwak gedefinieerde
ruimtes) in plaats van voorgestructureerde
en functioneel te gebruiken ruimte, zodat
zowel mensen die permanent als tijdelijk
aanwezig zijn zich deze ruimte kunnen toeeigenen. Het sterkste voorbeeld
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hiervan vinden we terug in de dynamiek die
organische gegroeid is in het Duifhuisparkje.
Via deze verknoping van sociaal-ruimtelijke
opgaves komen we bij de aanbevelingen, die we
vorm geven via de sociaal-ruimtelijke
veranderingsvoorstellen. Het vraagstuk over
zone B verbinden we bijvoorbeeld met het
sociaal-ruimtelijk veranderingsvoorstel van de
Duifhuisstraat en het vraagstuk over het Sgebouw wordt gerelateerd aan het sociaalruimtelijk veranderingsvoorstel van de
stationspleinen om de ruimere ecologie met de
buurt weer in beeld te brengen.
We probeerden ook via het onderzoek nieuwe
coalities te maken, en de vinger aan de pols te
houden bij de stadsontwikkeling in de
stationsbuurt. Actueel zijn nieuwe coalities in de
maak en gesprekken lopende, zowel in de
seminaries in de schoot van de Stadsacademie als
via bilaterale contacten, met onder meer
Hogeschool Gent, Platform K, Cabane Banane, en
bewonersgroep Buitensporig.
Van de lokale beleidsactoren mag daarbij
verwacht worden niet alleen kortlopende en
concrete projecten uit te werken om deze visie
te realiseren, maar ook een globale en
stadsbrede visie te ontwikkelen over de stad
‘van morgen’ op lange termijn (Deceur, 2017).
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Duifhuispark en Zone B

De omgeving van Gent Sint-Pieters beschikt over vele verborgen groene plekjes. Tegelijkertijd is er veel vraag naar
groen en verplaatsen de bewoners zich buiten de wijk op zoek naar kleinschalig groen. Als we het aanwezig groen
verbinden met lokale dynamieken en samen met de wijk op zoek gaan naar kleine ingrepen, kunnen we deze bestaande
en verborgen plekjes versterken. Het Duifhuispark kan hiervoor een exemplarische case vormen.
Vertrekkend van de dynamiek die in de buurt van het Duifhuispark leeft, lijkt het ons essentieel vanuit deze
dynamieken connectie te maken bij de vraagstukken over zone B.
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Huidige situatie: Er heersen verschillende meningen over
het buurtpark aan de Duifhuisstraat: volgens sommigen is
het buurtpark onderbenut en weinig aantrekkelijk, andere
appreciëren juist het ongeplande karakter van de plek.
Welke acties en mogelijke interventies zijn denkbaar om
het Duifhuispark in de toekomst zowel sociaal als
ruimtelijk beter te integreren in de wijk?

1
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Door op zoek te gaan naar aanwezige of potentiële
dynamieken in de wijk, kan er gekeken worden hoe er
verder aan de slag kan worden gegaan met het
Duifhuis park.
Een mogelijke dynamiek is het verder aan zwengelen
van de beweging rond het werkhuis. Dit brengt ons bij
de aanbevelingen voor de specifieke vraagstukken over
zone B:
 Inrichting van de omliggende publieke ruimte vorm
krijgen, onder meer op het vlak van groen,
fietsverbindingen, pleinen, en doelbewuste keuzes op
het vlak van parkeergelegenheid:
 Talud afgegraven of niet: Hier wordt bij de huidige
overwegingen een vals onderscheid gemaakt tussen
enerzijds groene, ecologische redenen en anderzijds
sociale redenen. Dit is een goed voorbeeld van hoe het
gesprek over de samenhang tussen programma,
ruimtelijke inrichting en sociale dynamieken momenteel
op een zeer smalle basis wordt gevoerd. De een-op-een
koppeling van een hoogteverschil met sociale breuklijn
getuigt van (1) ruimtelijk determinisme en (2) weinig
voeling met de lokale context waarbij er enkel sprake
kan zijn van beperkte sociale fricties. Hier is lijkt een
en-en benadering essentieel en via de inzet van goed
ontwerp zeker mogelijk: het zoeken naar het behouden
van het groen en tegelijk ook doorgangen construeren
voor de nabije buurt in de Rijsenbergwijk.
 Invulling van het Stadsgebouw: zorgen dat er
diversiteit en heterogeniteit in de nieuwe buurt
aanwezig kan zijn, stadsgebouw niet enkel functioneel
invullen, maar ook open ruimte laten om de buurt toe
te laten zich deze ruimte toe te eigen (bijvoorbeeld kan
een gemeenschapskeuken in dit gebouw bewoners uit
de nabije buurt aantrekken,...).
 Zorgen dat voorzieningen spontaan hun plek zoeken en
vinden in deze nieuwe buurt zodat zij ook dienst kunnen
doen als knooppunten voor informele ontmoeting Cf.
(klein)handelaars, restaurants, dokters en apothekers,
kunstenaars, sociaal-culturele organisaties,... Op het vlak
van (klein)handelaars is het aangewezen de drijvende
krachten van het Sfeergebied Gent Sint-Pieters bewust te
maken van het feit dat zij momenteel vooral de belangen
versterken en verdedigen van handelaars in de K.
Elisabethlaan en hen aan te sporen ook handelaars te
ondersteunen die in andere plekken in de wijk ingebed
zijn en neerstrijken.
 Loods behouden: om de geschiedenis van het
gebied verder een eigen leven te laten leiden en een
buurtgerichte functie krijgen, bijvoorbeeld een vorm van

tijdelijke invulling mogelijk maken
 Sociale woningen: de stedenbouwkundige inplanting van
woningen op deze locatie, is een keuze die niet evident is,
en als deze wordt doorgezet vraagt dit extra aandacht
voor zowel de ruimtelijke woonkwaliteit als de sociale
inbedding. Cruciaal is dat niet enkel de Stad, maar ook de
sociale huivestingsmaatschappij actief betrokken wordt bij
het ontwerptraject, zodat keuzes die afwijken van de
standaard maar noodzakelijk zijn, via gesprek en
onderhandeling verder kunnen worden doorgedacht.
 Rol voor sociale wevers vrijwaren en stimuleren, en
nu al coalities vormen op dat vlak, bijvoorbeeld brede
school (stadsgebouw), voor wie de loods invulling geeft
(vb. Platform K), conciërge en kwaliteitsvol beheer door
huisvestingsmaatschappij. Ook de aanwezige
jeugdbewegingen kunnen betrokken worden of
bewonersgroepen op sociale media die vandaag al
afspreken in het park.

2 Verder kunnen er op een actieve manier lokale

netwerken, zoals het nabijgelegen supermarktje, de
schoenmaker, de bakker, de school, etc. betrokken
worden.

3 Vanuit deze dynamieken kan er gekeken worden naar wat

er in de wijk leeft en wat de behoeftes van de bewoners
zijn. Het werkhuis kan fungeren als actieve plek waaruit er
evenementen voor de wijk worden georganiseerd of als
instuifplek.
Welke ruimtelijke ingrepen zijn er nodig om het

4 Duifhuispark te kunnen versterken? Belangrijk is dat er
rekening wordt gehouden met de appreciatie voor het
ongeplande/onaffe. Daarom moet er gezocht worden
naar een goede balans tussen actief zaken opzetten en
ruimte voor het ongedefinieerde laten. De installatie
van een kleine kiosk als bar, of moestuinen zijn enkele
voorbeelden.
Vervolgens kan er zichtbaarheid naar de wijk toe

5 gecreëerd worden, door bijvoorbeeld duidelijk te maken
dat de plek toegankelijk is.

6 Op die manier kunnen we evolueren naar een park dat

volledig ingebed zit en afgestemd is op de wijk en haar
gebruikers.
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Stationspleinen en S-gebouw

In de wijken rond Gent Sint Pieters heerst er een zekere frictie tussen de functionaliteit die bovenlokaal programma met
zich mee brengt en de nood aan spontaniteit vanuit de buurt. Als we bij grote bovenlokale functies een balans zoeken
tussen efficiëntie en spontaniteit, stimuleren we meervoudig gebruik en een betere inbedding van bovenlokale
functies. De stationspleinen kunnen hiervoor een exemplarische case vormen.

Actueel liggen ondanks het inspraaktraject ook nog steeds complexe vraagstukken voor omtrent het S-gebouw in
relatie tot het Mathildeplein. Voor de vrije onderdelen konden de kandidaat-ontwikkelaars een voorstel indienen. In de
eerste fase werden uit tien kandidaten drie teams gekozen op basis van hun geschiktheid en motivatie. De teams
bestaan uit projectontwikkelaars, de door hen voorgestelde ontwerpers en een duurzaamheidsexpert. Bij de lopende
PPS-procedure (Public-Private Samenwerking geleid door SoGent en Stad Gent) werden diverse voorstellen ingediend
als stationsgerelateerd programma.
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Huidige situatie: de stationsomgeving wordt ervaren
als functioneel en onaangenaam. Er is geen plek
voor stilstand mogelijk of niet-consumptief gebruik.
Welke ingrepen zijn nodig om dit aan te pakken?

1

2

3

4

Er kunnen kleine opportuniteiten voor ontmoeting
voorzien worden, zoals plekjes inrichten voor stilstand
(bv. picknickbanken)
Voor de verschillende gebruikersgroepen in de wijk
(bewoners, pendelaars, etc.) is de stationsomgeving een
belangrijke plek. Er kan naar een evenwicht gezocht
worden tussen de verschillende groepen, door op de
drukke momenten in te zetten op de bovenlokale
gebruikers en op rustigere momenten betekenis te geven
aan programma voor bewoners (zoals nu al gebeurt met
de Biomarkt in het weekend).
De stationsomgeving functioneert nu als een trechter waar
er heel veel verschillende mensenstromen samenkomen.
Hier kan er gewerkt worden aan decompressie van de
stationsomgeving, door bijvoorbeeld de mobiliteit aan te
passen. (fietsenstalling verplaatsten, bus en tramhaltes
verhuizen, etc.)
Lopende projectonwikkelingen, zoals de herinrichting
van het Mathildeplein de bouw van het S-gebouw kunnen
worden aangegrepen/bijgestuurd in functie van de
gewenste ontwikkeling en aanhaking bij de wijk.
Het Mathildeplein biedt veel meer potentie dan ‘een
strook’ (cfr. interviews). Het plein
bezit een dubbele schakelfunctie:
- het maakt de connectie tussen de twee zijden van
het station
- MAAR, ook tussen het station en de naastgelegen
buurt en de HoGent campus
Bovendien bevindt het zich op de overgang/het
knooppunt met de Voskenslaan die naast winkels ook
diverse (andere) lokale (wijk)functies (een school, een
plein, lokale buurtvereniging,...) aan mekaar rijgt.
Op de Voskenslaan is autopassage sterk verminderd
door de knip, maar de passage en nabijheid van diverse
gebruikersgroepen biedt net veel mogelijkheden. Het is
dus van belang om het Mathildeplein in dit ruimer verband
te zien: niet enkel als een stationsplein maar ook als een
soort ‘voorplaats’ voor de achterliggende wijken.
De plannen voor het S-gebouw zijn al ver gevorderd. De
verantwoordelijkheid voor de
opmaak van een programma is deels bij de private
ontwikkelaar gelegd. Wel zijn er nog mogelijkheden om
naar links te zoeken tussen deze programmavoorstellen
en wijkgerelateerde voorzieningen. In principe bevatten
de drie voorstellen van de projectontwikkelaars
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aanknopingspunten om dit zowel programmatisch, als op
het vlak van ruimtelijke indeling en het versterken
sociale dynamieken in te bedden in de buurt. Hier kan de
Stad een actieve rol opnemen door randvoorwaarden op
te leggen. Bv. bij de inpassing van een budgethotel kan
als voorwaarde gesteld worden om deze aan sociale
tarieven aan te bieden aan lokale organisaties. Denk
bijvoorbeeld aan het publiek van Konekt. Dergelijk
voorbeeld, ter illustratie van hoe via het opzetten van
een ruimer proces waarin ook wijkgebonden actoren
worden betrokken, nieuwe ideeën voor mogelijke
kruisbestuiving kunnen ontstaan.
Er kan ook ingezet worden op een interessante verbinding

5 tussen de twee pleinen. Zo spreekt men niet langer van de
voor of de achterkant, maar van één geheel.

6 Dergelijke aandachtspunten kunnen mee bijdragen
aan een omgeving waar een balans wordt gezocht
tussen functionaliteit en spontaniteit.
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konekt

De omgeving van Gent Sint-Pieters beschikt over vele actieve organisaties, van chiro en scouts, tot koren en sociaalprofessionele werkingen. Sommige organisaties, zoals vzw Konekt creëren zowel op lokaal als bovenlokaal niveau veel
dynamiek. Toch kunnen er nog meer linken met de wijk gevormd worden, die ook een ruimtelijke vertaling krijgen.
De werking van vzw Konekt kan hiervoor een exemplarische case vormen.
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Huidige situatie: Konekt is een sociaal inclusieve
organisatie die werkt met mensen met een
verstandelijke of fysieke beperking. Dit doen ze vanuit
de Boudewijnstraat, vlak aan het station. De organisatie
is al verschillende keren in de prijzen gevallen en de
ambities van het project zijn hoog. Hoe kunnen we met
deze dynamiek verder aan de slag om zowel op sociaal
als ruimtelijk vlak een meerwaarde te bieden voor de
stationsomgeving?

1 Allereerst kan er gestart worden vanuit de brede werking
van Konekt, die zich als organisatie opstelt als een
‘wever’.

2

3

4

5
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Vervolgens kunnen er inhoudelijke koppelingen gezocht
worden op de site zelf tussen de vaste gebruikers
(doelgroep) en bezoekers (toeristen) bijvoorbeeld:
voorstellingen of cafetaria openstellen voor breder groep.
Er kunnen ook koppelingen gezocht worden buiten de
grenzen van de site tussen:
- vaste gebruikers (doelgroep) en bezoekers
(buurtbewoners of toeristen) bijvoorbeeld: door middel
van een samenwerking met (jeugd)hotels in de buurt op
te zetten .
-of vaste gebruikers (doelgroep) en bewoners van de wijk,
bijvoorbeeld: door middel van de dynamiek rond de loods
verder aan te zwengelen.
- of vaste gebruikers (doelgroep) en lokale economie
en ondernemer, bijvoorbeeld: door middel van een
samenwerking met de horeca in de buurt op te zetten.
Op ruimtelijk vlak kan dit vertaald worden door
bijvoorbeeld de route naar de loods gebruiksvriendelijk
en toegankelijk te maken om gebruikers met een
beperking te ondersteunen.
Dit kan door bijvoorbeeld: breder voetpad, minder
parkeerplaatsen of geconcentreerder parkeren,
aangepaste helling, etc.
Op die manier evolueren van een werking die voornamelijk
actief is in zijn gebouw, naar een werking die volledig
ingebed zit en afgestemd is op de wijk en haar gebruikers.
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HoGent Campus

In de wijken rond Gent Sint Pieters heerst er een zekere frictie tussen het algemene bovenlokale karakter van de
omgeving en de lokale noden. Als we bij grote bovenlokale functies een link leggen met lokaal programma en actoren,
stimuleren we meervoudig gebruik en een betere inbedding van bovenlokale functies.
De HoGent kan hiervoor een exemplarische case vormen.
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Huidige situatie: De HoGent beschikt over vele faciliteiten
en groenruimte, maar tegelijkertijd ervaren bewoners
in de wijk een gebrek aan groen en faciliteiten en wordt
de HoGent Campus als een eiland gezien. Vraag: hoe
kunnen we hiermee aan de slag om zowel op sociaal als
ruimtelijk vlak de HoGent campus een meerwaarde te
laten zijn voor zowel de huidige gebruikersgroepen als de
bewoners.

1 Als eerste stap kan er in kaart gebracht worden wat de

sociaal-ruimtelijke kansen, noden en behoeften zijn
die diverse gebruikersgroepen op de HoGent Campus
beleven en ervaren, en hetzelfde doen voor de omgeving.

2

3

4

5

6

Vervolgens kan er zichtbaarheid naar de wijk toe
gecreëerd worden, door bijvoorbeeld duidelijk te maken
dat de plek toegankelijk is.
Een wever of site coördinator kan aangesteld worden
voor het afstemmen van de noden van de wijk en de
noden van de campus.
De gedeelde noden en ambities kunnen afgestemd
worden met diverse gebruikersgroepen en kunnen landen
in een toekomstvisie.
Ruimtelijke ingrepen kunnen op de campus om het
breder openstellen te bevorderen: bijvoorbeeld:
openstellen van een poortje, wegnemen van een
afsluiting, aanstellen van sleutelbeheerder, etc.
Er kan nagedacht worden over verschillende vormen van
tijdelijkheid: zo zijn de studenten voornamelijk tijdens
de week actief op de Campus, terwijl de buurtbewoners
eerder activiteiten en ontspanning zoeken tijdens het
weekend. Deze verschillende ritmes kunnen op elkaar
afgestemd worden. Een mooi bestaand voorbeeld
hiervan is de Biomarkt op het Maria Hendrikaplein in het
weekend.
Zo kunnen we gaandeweg meer vorm geven aan het
verder openstellen van de campus en openstaan voor
een continue metamorfose, naargelang de wisselende
behoeften van de campus en de wijk. Ook kunnen er
structurele, ruimtelijke projecten aangegrepen worden
(bv. heraanleg open ruimte, uitbreiding of aanpassing van
infrastructuur) om de wisselwerking tussen campus en
wijk te bevorderen.
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Inspiratie sociaal-ruimtelijk veranderingsvoorstel
Paul De Smet De Naeyer

In de wijk zijn er heel veel positieve dynamieken te vinden. Deze erkennen is één zaak, maar ze kunnen ook als
inspiratie dienen om andere dynamieken in de stationsomgeving aan te zwengelen.
Een case die een belangrijke inspiratie kan zijn is het Paul De Smet De Naeyer park.
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Beginsituatie: de aanwezigheid van drie parkjes die
volgens de wijkbewoners meer in zich hebben dan wat er
vandaag mee gebeurt.

1 Vanuit de algemene constatatie dat er niet veel te beleven
valt in de wijk en dat het park niet voldoende gebruikt
wordt, is de buurtvereniging Cabane Banane opgezet die
jaarlijks activiteiten in en rond het park organiseert.

2

3

4

Na enkele edities groeide Cabane Banane uit tot een goed
ingebedde wijkorganisatie die een samenwerking aangaat
met verschillende lokale actoren zoals buurtwinkels en de
pastorij.
Tegelijkertijd ontstaat er bij de stad Gent een vraag om de
drie parkjes opnieuw te verenigen tot één park door op
twee plekken te ontharden.
Bij het ontharden wordt een participatie traject opgestart
waarbij ook de lokale scholen (gebruikers van het park)
worden betrokken.

5 Zo ontstaat potentieel een samenspel tussen bottom-up
initiatieven (Cabane Banane) en een project vanuit de
Stad (ontharding). Door hier actief op in te spelen kunnen
dergelijke initiatieven elkaar voeden en versterken.
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Inspiratie sociaal-ruimtelijk veranderingsvoorstel
De studentencoach

In de wijk zijn er heel veel positieve dynamieken te vinden. Deze erkennen is één zaak, maar ze kunnen ook als
inspiratie dienen om andere dynamieken in de stationsomgeving aan te zwengelen.
Een case die een belangrijke inspiratie kan zijn is de studentencoach van de studentenhuisvesting Upkot.
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Beginsituatie: een ontwikkelaar wil een
studentenhuisvesting bouwen nabij de HoGent Campus
en het station, maar stuit op bezorgdheid van de wijk
i.v.m. mogelijke overlast die de extra studenten kunnen
veroorzaken, en gaat op zoek naar oplossing.

1 Bij het ontwikkelen van de site stelt de ontwikkelaar
een studentencoach aan die de wijk met de
studentenhuisvesting moet verbinden.

2

3
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Deze studentencoach is een wever die de noden van
de wijk en de noden van de studenten probeert op
elkaar af te stemmen, en zoekt koppelingen, tussen de
verschillende gebruikersgroepen.
Dit resulteert in een meerwaarde voor de buurt en
de studenten, bijvoorbeeld: de aanwezigheid van
de studenten wordt getolereerd en er ontstaat een
babsysitdienst tussen de jonge gezinnen in de wijk en de
bewoners van de studentenhuisvesting.
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9. Referentiefiches

Parckfarm
participatie - lokale landbouw - creatie van gemene goed

Locatie
Brussel

Type
participatie en stadsontwikkeling

Opdrachtgever
Leefmilieu Brussel

Betrokken partners
Alive Architecture, Taktyk, 1010, ULB

Deze referentie is gekozen omwille van verschillende redenen:
- De Parckfarm is een park in Brussel dat op een participatieve
manier tot stand is gekomen in een oude spoorwegbedding.
- De landschapsaanleg geeft een mooie balans tussen gepland en
ongepland. Zo werd het programma samen met de buurt bepaald
en varieert van kippenhok en bijenkast tot broodoven. Bovendien
variëren deze programma’s in de tijd, naarmate er meer of
minder interesse is worden er bepaalde zaken toegevoegd of
verwijderd. De padenstructuur wordt bepaald door het selectief
maaien van het gras. De oorspronkelijk begroeiing van de
spoorwegbedding is zo veel mogelijk behouden en opgefrist.
- Twee schapen nemen het beheer voor hun rekening. Dit is een
kostenefficiënte en ecologische manier van parkbeheer.
- Deze referentie kan een inspiratie bieden voor de aanleg
en beheer van het talud en andere groenruimte in Zone B en
omgeving.

Timing
2013 - nu

Status
Lopende

Link
http://www.parckfarm.be/

Het Bos
Artistiek huis met open keuken

Locatie

Antwerpen
Type

artistiek huis
Opdrachtgever

Betrokken partners

de Stad Antwerpen, de Vlaamse overheid,
Otark, Opvangcentrum linkeroever, ...

Deze referentie is gekozen omwille van verschillende redenen:
- Het bos is een open artistiek huis die openstaat voor
verschillende initiatieven zowel vanuit de buurt als vanuit
externe organisaties.
- Het bos beschikt over een open keuken. Deze kan door
iedereen gebruikt worden, mits aanvraag. Iedere maand wordt
ook de programmatie van de keuken bekend gemaakt.

Timing

2014 - nu
Status

lopende

-Deze referentie kan een inspiratie bieden voor de programmatie
van het stadsgebouw of S gebouw.

Link

http://www.hetbos.be

Timelab
maker space

Locatie

Gent
Type

maker space
Opdrachtgever

Betrokken partners

Timelab vzw

- Deze referentie is gekozen omdat er uit het onderzoek duidelijk
naar voor komt dat er nood is aan plekken die niet consumptief zijn.
Timelab is een interessante referentie omdat ze als open maakplek
voor collectief produceren en leren, een alternatieve functie
weergeeft die zou kunnen plaatsvinden in de stationsbuurt.

Status

lopende

- Deze referentie kan een inspiratie bieden voor de programmatie
van de loods, het stadsgebouw of S gebouw, of als nieuwe invulling
van winkels rond het station.

Link

https://timelab.org/

Park Belle-Vue
landschapspark langs spoor

Locatie
Leuven

Type
park

Opdrachtgever
Stad Leuven

Betrokken partners
H+N+S landschaparchitecten

- Deze referentie is gekozen omdat het landschapsbureau op een
creatieve manier is om gegaan met het talud dat aanwezig was
tussen de bebouwing en spoorwegbedding. Door te spelen met het
reliëf worden er verschillende zones gecreëerd die op hun beurt
verschillende invullingen kennen.
-Deze referentie kan een inspiratie bieden voor de aanleg en beheer
van het talud en andere groenruimte in Zone B.

Status
afgerond

Campus Zuid, Karel De Grote Hogeschool
Campus gemengd gebruik

Locatie
Antwerpen

Type
Ca mpu s

Opdrachtgever
Karel De Grote Hogeschool

Betrokken partners
Karel De Grote Hogeschool
Huis van het Kind

- Deze referentie is gekozen omdat voor de aanleg van de nieuwe
campus Zuid van de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen, er op
zoek is gegaan hoe deze bovenlokale functie en grote stroom van
studenten iets kunnen betekenen voor de wijk. Daarom werden er
doelbewust het huis van het kind, een koffiebar en boekenwinkel op
de campus onder gebracht. Op de campus zijn de afdelingen
pedagogie en vroedkunde gevestigd. Het huis van het kind vormt
een schakel tussen wat gezinnen met kinderen in de wijk nodig
hebben en waar studenten praktijkervaring kunnen op doen.
- Deze referentie kan een inspiratie bieden voor de verdere
ontwikkelingen van de HoGent Campus Schoonmeersen.

Status

afgerond
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10. Samenvatting
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Situering
Ongeveer een eeuw na de bouw van het
station Gent-Sint-Pieters is het station en de
omliggende woon, werk- en leefomgeving van
de stationsbuurt tijdens het afgelopen
decennium in volle transformatie. Op basis van
een recent reflectietraject over het lopende
stadsontwikkelingsproject situeert Stad Gent de
opdracht van het sociaal-ruimtelijk onderzoek
als volgt: op welke manier kan het project
Gent-Sint-Pieters mee bijdragen tot een
aantrekkelijke en levendige woonbuurt waar
het goed wonen, werken en verblijven is voor
de huidige en toekomstige bewoners,
werknemers en pendelaars? De centrale
onderzoeksvraag valt uiteen in drie deelvragen
over het gewenste programma, de ruimtelijke
indeling en de sociale dynamiek tussen de
bestaande en toekomstige bewoners.

hefbomen te identificeren die de kwaliteit
van samen leven, werken, en (tijdelijk)
verblijven in de stationsbuurt kunnen
bevorderen. Een sociaal-ruimtelijk perspectief
veronderstelt een continue kruising van kennis
tussen actoren die vorm geven aan ruimtelijke
ontwikkelingen en begaan zijn met het beton
of de stenen, en actoren die vorm geven aan
sociaal-culturele processen en begaan zijn met
de ziel of de ‘buik van de stad’, ofwel met
leefbaarheid en sociale cohesie. Dit theoretisch
en analytisch kader en de bijhorende
onderzoeksmethodologie, namelijk veldwerk op
het terrein, laat toe om praktijken van samen
leven in de stationsbuurt in beeld te brengen.
Deze praktijken vormen concrete
aanknopingspunten om inzichten uit de
analyse door te vertalen naar mogelijke
veranderingsvoorstellen, die gericht zijn op
een betere sociaal-ruimtelijke integratie van
het stationsproject in de stationsbuurt.

Sociaal-ruimtelijk perspectief
Werkwijze
Het stadsontwikkelingsproject Gent-SintPieters vormt naast de opwaardering van
een belangrijk vervoersknooppunt en de
uitbreiding van een centraal
gelegen stadsdeel, ook een complexe
duurzaamheidskwestie. De ontwikkelingen in
Gent-Sint-Pieters worden beïnvloed door
verschillende met elkaar gerelateerde
uitdagingen, die fricties teweeg brengen
tussen de oorspronkelijke beleidsaccenten en
wat gerealiseerd wordt bij de uitvoering van
het stadsontwikkelingsproject: de zoektocht
om zowel lokale als bovenlokale functies te
accommoderen leidt tot een streven naar
densiteit en verdichting, resulteert in
hoogbouwprojecten (onder meer via een
concentratie van nieuwe sociale woningen), en
interfereert op de lange termijn met kwesties
van leefbaarheid.
Het sociaal-ruimtelijk perspectief wordt
daarom gehanteerd als een relevant
kennistheoretisch en analytisch kader dat ons
uitdaagt om duurzame sociaal-ruimtelijke

In de sociaal-ruimtelijke studie beogen we
kennis te verwerven om de bestaande inzichten
en dynamieken over de buurt ‘van binnenuit’ en
‘van onderuit’ te doorgronden en begrijpen. De
gelaagde leefwereld en betekenisverlening van
een diversiteit van bewoners en gebruikers van
de volledige stationsbuurt wordt geëxploreerd
om inzicht te verwerven over onder meer het
gebruik en kwaliteit van de aanwezige
voorzieningen voor mensen die ze (willen)
gebruiken, het dagelijks gebruik van de
publieke ruimte, en de manier waarop
processen van gemeenschapsvorming vorm
krijgen bij zowel georganiseerde als nietgeorganiseerde bewoners. Deze inzichten
worden gerelateerd aan de voorgeschiedenis
van het gebied en aan de bestaande
maatschappelijke verhoudingen en
systemische/structurele kenmerken van, en
ontwikkelingen in, de buurt.
In de schoot van de stadsacademie wordt
gedurende het onderzoeksproces werk
gemaakt van het genereren, kruisen en
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analyseren van kennis tussen onderzoekers
verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en
Sociale Pedagogiek, Architecture Workroom
Brussels en de Stadsacademie, studenten die
via intensieve begeleiding in lessen en
oefeningen gezien worden als talentvolle
stakeholders in het onderzoeksproces
(ongeveer 280 studenten bij de 6 werksporen
van data-verzameling in ‘Interpretatieve
Onderzoeksmethoden’, en ongeveer 30
studenten bij de data-analyse in ‘Armoede en
Participatie’), en een zeer grote diversiteit
van stadsactoren die de regierol opnemen en
de belangrijkste inspanningen doen om de
stadsontwikkeling in Gent-Sint-Pieters in
goede banen te leiden.
De thematische, kwalitatieve inhoudsanalyse
wordt via een combinatie van activiteiten vorm
gegeven. We werken als onderzoeksploeg via
een secundaire analyse van het materiaal dat
studenten ontwikkeld hebben in het vak
Interpretatieve Onderzoeksmethoden en via
het meer handelings-georiënteerd werk van de
studenten in Armoede en Participatie.
Daarnaast organiseerden we twee besloten
werkseminaries (op 22 maart en op 3 april
2019) om tot inhoudelijke en analytische
verdieping van het verzamelde materiaal te
komen. Tijdens deze werkseminaries, waaraan
telkens een 30 à 35-tal personen deelnamen,
gingen we op basis van het
onderzoeksmateriaal in gesprek met diverse
stadsactoren die vanuit verschillende diensten
betrokken zijn bij het
stationsontwikkelingsproject én bij de ruimere
buurt, en met een aantal lokale, wijkgerichte
organisaties (zoals bv. scholen).
Geïnspireerd door het sociaal-ruimtelijk
referentiekader worden tijdens de
werkseminaries drie sociaal-ruimtelijke opgaves
geïdentificeerd in antwoord op de drieledige
opdrachtomschrijving: (1) continue
metamorfose, participatie en duurzaam beleid
(cf. sociale dynamiek); (2) ruimtelijke
verbindingen en ont-moeting (cf. ruimtelijke
indeling); en (3) functieverweving en beheer (cf.
programma).
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Centrale onderzoeksbevindingen
De centrale onderzoeksbevindingen zijn
gestructureerd op basis van de diverse
sociaal-ruimtelijke opgaves, waarbij eerst de
essentiële inzichten besproken worden op
basis van het onderzoeksmateriaal. Daarna
werken we meer analytisch de
toekomstgerichte sociaal-ruimtelijke
uitgangspunten en de sociaal-ruimtelijke
veranderingsvoorstellen uit voor Gent-SintPieters.

Continue metamorfose, participatie, en
duurzaam beleid
Het onderzoek toont dat veel inspanningen
gedaan worden in een poging het
stadsontwikkelingsproject in goede banen te
leiden. Dit gebeurt met goede intenties via de
regierol die opgenomen wordt door diverse en
gedreven ambtenaren. Onze bevindingen leren
niettemin dat actoren met een ruimtelijke en
stedenbouwkundige insteek en actoren met
een sociale invalshoek in een gefragmenteerde
focus op twee sporen zijn gaan werken: de
sociale professionals die bezig zijn met het
informatie-, communicatie-en
participatietraject werken in de voetsporen
van de ruimtelijke planners. Tegelijk spelen
veel complexiteiten en uitdagingen een rol bij
de uitvoering van deze plannen, wat vaak voor
een vertraging van de ontwikkelingen zorgt.
Hoewel de Gentse context doorgaans een vrij
open context is, zorgen de moeilijke
onderhandelingen ervoor dat de marges voor
inspraak en het in rekening brengen van de
diversiteit van opvattingen erg beperkt zijn.
We kunnen hieruit besluiten dat het
verloop van complexe en grootschalige
stadsvernieuwingsprojecten zoals in Gent-SintPieters, in de praktijk moeilijk beheersbaar en
controleerbaar is. Omwille van de lange
looptijd verandert de samenleving sneller dan
de plannen die zijn ontwikkeld. Wanneer
dergelijke processen worden gezien als een
lineair traject van A naar B, dan dreigt
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een gevecht met de tijd te ontstaan: deadlines
worden steeds uitgesteld en verwachtingen niet
waargemaakt. We kunnen hieruit besluiten dat
het idee van functionaliteit en tijdelijkheid beter
omgebogen kan worden naar een logica van
continue metamorfose, omdat er dan ruimte
komt voor een duurzaam sociaal-ruimtelijk
opdrachtgeverschap. Werken met de tijd in
plaats van tegen de tijd. Hierbij worden
opgaves omtrent programma, ruimtelijke
indeling en sociale dynamieken niet apart
behandeld, maar bekeken als geïntegreerde
sociaal-ruimtelijke opgaves die een duurzaam
en zo democratisch mogelijk beleid vergen. De
shift in denken en doen impliceert een andere
volgorde van werken, waarbij we het volgende
aanbevelen:
 voor actoren die het informatie-,
communicatie- en participatiebeleid vorm
geven ligt de focus niet langer op de
informatie-, communicatie-en
participatiestrategie in relatie tot de
concrete aspecten en binnen de
afgebakende grenzen van de
projectontwikkeling. De uitdaging ligt in het
verwerven van een diepgaand en ruim
inzicht over de participatie, de gelaagde
betekenisverlening en leefwereld van
bewoners en gebruikers in de volledige
stationsbuurt. Gezien ambivalentie inherent
is aan het samen leven in de stationsbuurt
en er veel diversiteit van opvattingen leeft
die onmogelijk zomaar met elkaar te
verzoenen zijn, ligt de uitdaging vervat in
de weerstand en ambivalentie naar waarde
schatten. Participatie gaat over kennis
verwerven over wat de buurt met de
mensen doet, en over wat de mensen met
de buurt doen, het collectiviseren van de
betekenisverlening van zowel mondige als
minder zichtbare en mondige burgers, en
nagaan waar individuele bekommernissen
tot een compromis kunnen leiden (en waar
niet).

 voor ruimtelijke planners en
stedenbouwkundigen stuurt dergelijk
sociaal-ruimtelijk perspectief het planningsen beleidsproces aan. Dit houdt in dat er
niet langer gestreefd wordt naar
functionaliteit in strikte fysiek-ruimtelijke
dimensies, waarbij
leefbaarheidsvraagstukken pas zijdelings of
achteraf worden meegenomen. Naast de
plekken in de buurt waar concrete
projectontwikkelingen plaats grijpen,
betekent een duurzaam beleid dat de
ambitie verschuift naar het creëren van een
dynamische stationsbuurt. Dit laat toe op
lange termijn de vinger aan de pols te
houden en wijkgerichte (korte- en lange
termijn) fysiek-ruimtelijke en sociale
ingrepen te doen op diverse plekken in de
stationsbuurt om verzuring tegen te gaan
en knooppunten voor informele ontmoeting
te koesteren of te stimuleren.

De opdrachtomschrijving van deze sociaalruimtelijke studie toont aan dat het besef dat
sociaal-ruimtelijk opdrachtgeverschap
noodzakelijk is, al aanwezig is. Het onderzoek
toont tegelijk dat het in kaart brengen van de
opportuniteiten op diverse plekken en bij
diverse groepen in de wijk nog embryonaal is.
Binnen het bestek van deze opdracht is in
eerste instantie aandacht gegaan naar het
scherpstellen van de inzet, de doelstelling en
het in praktijk vertalen van sociaal-ruimtelijk
opdrachtgeverschap. Een exhaustieve
mapping van de volledige stationsbuurt was
om die reden niet mogelijk. Wel is hiervoor al
een eerste belangrijke aanzet gebeurd die via
de doorvertaling naar een aantal
exemplarische veranderingsvoorstellen het
potentieel van deze sociaal-ruimtelijke
benadering toont, en zo al een raamwerk voor
verdere toepassing biedt.
In het tweede deel van de analyse
worden bijgevolg eerst de essentiële
inzichten besproken op basis van het
onderzoeksmateriaal. We gaan daarbij
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systematisch na waar er opportuniteiten liggen
voor de sociaal-ruimtelijke opgaves op het vlak
van ruimtelijke verbindingen en (in) formele
ontmoetingen, en functieverweving en beheer.
Daarna werken we meer analytisch drie
terugkerende spanningsvelden en
toekomstgerichte sociaal-ruimtelijke
uitgangspunten uit, en formuleren we sociaalruimtelijke veranderingsvoorstellen en
aanbevelingen voor Gent-Sint-Pieters op het
terrein.

Hoe vertalen we deze inzichten naar de
praktijk in de Gent-Sint-Pieters buurt?

Van ontmoeten naar verbinden en verweven

 de spanning tussen lokale en bovenlokale
dynamieken: Het stationsgebied wordt
gekenmerkt door zowel een sterk bovenlokaal
als een sterk lokaal karakter. Dit lokale en
bovenlokale karakter en de onderlinge
nabijheid van diverse voorzieningen zorgt voor
een zeer divers gebruik en zeer diverse
gebruikersgroepen. Het onderzoek leert op dit
vlak dat heel veel naast elkaar gebeurt. Slechts
af en toe gebeuren zaken met elkaar. Op dit
vlak liggen een aantal belangrijke kansen in het
stationsgebied. Zo zijn er diverse plekken
aanwezig die uitwisseling kunnen
accommoderen en maakt de combinatie van
bovenlokale routes en lokale en dagelijkse
routes (voornamelijk rondom het station en de
grote invalswegen) verschillende knooppunten
voor (in)formele ontmoeting zichtbaar. Ook de
nabijheid van verschillende gebruikersgroepen
biedt mogelijkheden voor het creëren van
symbolische ruimte waarin de perspectieven
van verscheidene actoren worden verknoopt en
het transformatiepotentieel tot leven wordt
gebracht.

Vanuit het gegeven dat de stationsbuurt een
‘stad in zakformaat’ is, analyseren we niet
enkel wat de buurt met de mensen doet, maar
ook wat de mensen met de buurt doen. Bij het
vraagstuk over wat de buurt met de mensen
doet hebben we oog voor kruispunten van
lokale en bovenlokale routes en voor potentiële
knooppunten van ontmoeting waar diverse
gebruikersgroepen kunnen samenkomen. We
brengen in kaart hoe de wijk door bewoners,
pendelaars, toeristen, handelaars, werknemers,
schoolgaande jeugd, daklozen, ... wordt
ervaren en gebruikt.
Vervolgens draaien we de vraag om: wat
doen de mensen met de buurt? We brengen
de gelaagdheid en ambiguïteit van bestaande
processen van betekenisverlening in kaart, en
vinden kenmerken van verbondenheid op
basis van homogeniteit, heterogeniteit en
ambivalentie terug op diverse plekken en bij
diverse groepen in de stationsbuurt.
Processen van gemeenschapsvorming spelen
zich zowel af in meer georganiseerde
bewoners- en buurtinitiatieven als in
informele, spontane processen van
gemeenschapsvorming.
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Op basis van de input vanuit Stad Gent, de
analyse van het vele onderzoeksmateriaal en
de discussies tijdens de twee seminaries in de
schoot van de Stadsacademie schuiven we drie
terugkerende spanningsvelden en
toekomstgerichte sociaal-ruimtelijke
uitgangspunten voor de stationsbuurt naar
voor:

 het omgaan met tijdelijke en permanente
aanwezigheid: De publieke ruimte in de
buurt is in de eerste plaats gericht op
functionaliteit, en biedt weinig ruimte voor
spontaneïteit. Er is veel passageruimte,
maar weinig gebruikersruimte of
verblijfsruimte, nauwelijks niet op
consumptie gerichte ruimtes en er zijn
weinig rustpunten. Er is daarbij spanning
tussen diegene die permanent aanwezig zijn
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en diegene die slechts kort of occasioneel in
de buurt verblijven. Tegelijk ontstaan er net
dan spontane toe-eigeningen van de ruimte.
De ‘extra ruimte’ in het stationsgebied kan
tijdens luwteperiodes ingezet worden voor
spontaan gebruik en/ of georganiseerde
activiteiten, of gewoon dienen als luwteplek
waar ook wijkbewoners tot rust kunnen
komen. Daarnaast bieden de
‘zwerfruimtes’ of ‘zwak gedefinieerde
ruimtes’, die niet voorgeprogrammeerd
dienen te worden, mogelijkheden om op
een organische manier (nu, in de nabije
toekomst of even goed pas op langere
termijn) een nieuwe bestemming te krijgen.
De aanwezigheid van passanten en
bezoekers kan hiertoe bijdragen: het zijn
nieuwe gezichten die kunnen zorgen voor
onverwachte ontmoetingen.
 andere groepen en plekken in beeld en
het belang van een wever: Bepaalde
groepen en plekken blijven systematisch
buiten beeld te vallen. In de huidige
stadsontwikkelingsplannen merken we,
bijvoorbeeld bij de inpassing van bepaalde
voorzieningen, dat deze sterk gekleurd
worden door een middenklasse perspectief
en gaat er veel aandacht naar die plekken
waar kapitaalsinvesteringen op de agenda
staan. Sommige stemmen, zoals de
bewoners van de sociale huisvesting die wel
een opinie hebben over de toekomst van de
stationsbuurt, worden nauwelijks gehoord.
Het inzetten op een grondige lokale,
fijnmazige sociaal-ruimtelijke kennis kan
niet overgelaten worden aan het toeval,
maar is een stiel apart. We pleiten voor
professionele ‘wevers’ in de stationsbuurt
die de gelaagde betekenisverlening kunnen
blijven lezen, actief linken kunnen leggen en
de zaken dynamisch in beweging brengen
en houden. Dit in beweging brengen speelt
in eerste instantie binnen de buurt zelf. Een
wever kan diepgaand inzicht verwerven over
wat de buurt doet met de mensen, en over
wat de mensen met de

buurt doen, en daar actief op inspelen op
diverse plekken in de stationsbuurt waar
potentieel verscholen is. Een wever kan
ook democratisch en pragmatisch
bekommernissen collectiviseren in publieke
vragen met de buurt. De ene keer zal dat
zijn door aan te jagen en te sturen, de
andere keer door vooral te faciliteren.
Daarnaast is het van belang om projecten,
dynamieken, netwerken en programma’s
op een strategische en realistische wijze in
communicatie te brengen op het brede
terrein van het stedelijke beleid. Een wever
rekt op die manier ultiem de participatieidee open van zeggen naar ook doen.
Coalitievorming staat hierbij centraal via
het zoeken naar een gedeelde
verantwoordelijkheid van bewoners,
overheid, markt, middenveld en anderen
om over de grenzen van sectoren en
procedures heen op te nemen wat in de
buurt leeft en wat de bewoners en
gebruikers bezighoudt.

Werkpistes op het terrein: van het
stadsontwikkelingsproject naar een project van
en voor Gent-Sint-Pieters
Bij de werkpistes op het terrein bespreken we
eerst de noodzaak om van het
stadsontwikkelingsproject een project van en
voor Gent-Sint-Pieters te maken, met aandacht
voor de eigen dynamieken,
ontwikkelingssnelheden, economische en
sociale dimensies, en lokale en bovenlokale
vertakkingen in de wijdere stationsbuurt. We
maken in die optiek:
 een nieuwe reeks toekomstgerichte
kaarten , die moeten gelezen worden als een
eerste aanzet om in de toekomst verder aan
een project voor Sint-Pieters te werken. Met
deze kaarten willen we een andere manier
van werken aanreiken op basis van de
toekomstgerichte sociaal-ruimtelijke
uitgangspunten dan kant-en-klare resultaten
en aanbevelingen. De kaarten
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representeren een visuele doorvertaling van
de sociaal-ruimtelijke opgaves ontmoeting
en verbinding, en functieverweving en
beheer.
 zooms die onderlinge relaties en
dynamieken zichtbaar maken: Door onze
blik te verruimen tot de (hele) SintPietersbuurt kwamen gedurende het
onderzoekstraject en de seminaries een
aantal plekken en initiatieven naar boven,
die momenteel ofwel in transformatie zijn, of
die potentieel kansrijk zijn om in de
toekomst verder op in te zetten vanuit een
sociaal-ruimtelijk perspectief. Om die
onderlinge relaties en dynamieken beter
zichtbaar te maken, zoomen we in op 3
zones: Sint Pieters Noord, Sint Pieters Zuid
en Sint Pieters Midden, die onderling met
elkaar samenhangen. Per zoom staan we stil
bij de drie eerder genoemde, terugkerende
sociaal-ruimtelijke uitgangspunten, waarbij
werken op de spanning tussen lokaalbovenlokaal, tijdelijke-permanente
aanwezigheid, en het andere plekken en
groepen in beeld brengen mogelijk wordt.
Naar de verankering van een sociaal-ruimtelijk
opdrachtgeverschap en duurzaam beleid
Tijdens de afgelopen maanden stellen we
vast dat een aantal stadsactoren hun regierol
hebben aangegrepen om een koerswijziging
richting een sociaal-ruimtelijk
opdrachtgeverschap en duurzaam beleid in te
zetten. Niettemin kan het sociaal-ruimtelijk
opdrachtgeverschap dat tot een duurzaam
beleid en politieke keuzes leidt nog verder
verankerd worden. Elk project voorziet in die
geest een niet te missen kans om een
trialoog op te zetten tussen actoren die de
fysiek-ruimtelijke aspecten behartigen en de
ontworpen en gebouwde ruimte realiseren,
actoren die de maatschappelijke en sociaalculturele dimensies belichten, en actoren die
de bestuurlijke ruimte vorm geven en
aansturen. We zijn in die zin
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voorstander van het vertragen en herdenken
van het beleidsproces als zich complexe
duurzaamheidsvraagstukken voordoen. De
uitdaging is om zowel op korte als op lange
termijn onderbouwde beleidsbeslissingen te
maken.
Via het formuleren van sociaal-ruimtelijke
veranderingsvoorstellen verwerken we de
aanbevelingen die tijdens het
onderzoekstraject en de seminaries naar
boven kwamen, om zo proactief en verbindend
in te breken op de huidige manier van werken,
en in te spelen op de kansen die er liggen
maar vandaag nog weinig benut worden. In
de lijn van de beweging om van het
stationsproject een project van en voor Gent
Sint-Pieters te maken, specifiëren we hier
de meer concrete aanbevelingen en
werkpistes op het terrein.
Op dat vlak is het van belang vast te stellen
dat bijvoorbeeld zowel voor zone B als voor
het S-gebouw de basiscontouren al vastliggen
Om een antwoord te vinden op de vraag hoe
we ervoor kunnen zorgen dat de ontwikkeling
van zone B een wederzijdse meerwaarde
biedt voor de nieuwe buurt en de bestaande
Rijsenbergbuurt, is het met andere woorden
van belang eerst de bestaande processen van
gemeenschapsvorming in de bestaande buurt
in kaart te brengen en daar diepgaand inzicht
over te verwerven en daarna pas de nieuwe
buurt te ontwerpen en invulling te geven. De
ecologie met de ruimere buurt, waarin
sociaal-ruimtelijk potentieel aanwezig is, is nu
pas via de sociaal-ruimtelijke studie in kaart
gebracht. Dat betekent dat er bij het
oorspronkelijk ontwerp geen werk gemaakt is
van de werkpiste van het in beeld krijgen en
houden van andere plekken en groepen via
sociale wevers in de buurt. Onze belangrijkste
aanbeveling is bijgevolg om dit sociaalruimtelijk beleid en duurzame participatie niet
beperkt en op tijdelijke basis vorm te geven,
maar vanaf nu liefst in een zo vroeg mogelijk
stadium (in plaats van

achteraf), en doorlopend in te zetten, tot en
met het beheer van de projecten. Voor het
beheer moeten met andere woorden nu al
coalities gevormd worden (bijvoorbeeld met de
gebruikers van het stadsgebouw en het Sgebouw en andere organisaties,
bewonersgroepen, en de buurt).

S-gebouw wordt gerelateerd aan het sociaalruimtelijk veranderingsvoorstel van de
stationspleinen om de ruimere ecologie met de
buurt weer in beeld te brengen.
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Binnen de speelruimte die er nog is,
formuleren we onze aanbevelingen. We pleiten
voor het verknopen van:
 Sociaal-ruimtelijk werken op de
spanning tussen het lokale en bovenlokale
karakter leidt tot de aanbeveling om de
grote diversiteit en heterogeniteit van
leefwerelden in de stationsbuurt niet ‘naast
mekaar’ te laten bestaan, maar ook ‘met
elkaar’ te verbinden via knooppunten voor
informele ontmoeting.
 Sociaal-ruimtelijk werken op de
spanning tussen het omgaan met tijdelijke
en permanente aanwezigheid leidt tot de
aanbeveling om witruimte te laten
(zwerfruimte of zwak gedefinieerde
ruimtes) in plaats van voorgestructureerde
en functioneel te gebruiken ruimte, zodat
zowel mensen die permanent als tijdelijk
aanwezig zijn zich deze ruimte kunnen toeeigenen. Dit dient te gebeuren zowel in de
afgebakende stadsontwikkeling van GentSint-Pieters als in de ruimere stationsbuurt,
met extra aandacht voor mogelijke linken
tussen de reeds bestaande dynamieken die
in de omliggende buurt aanwezig zijn en de
nieuwe ontwikkelingen (zowel in ruimtelijkfysiek als in sociaal opzicht).

Via deze verknoping van sociaal-ruimtelijke
opgaves komen we bij de concrete
aanbevelingen, die we visueel vorm geven
via de sociaal-ruimtelijke veranderingsvoorstellen. Het vraagstuk over zone B
verbinden we bijvoorbeeld met het sociaalruimtelijk veranderingsvoorstel van de
Duifhuisstraat en het vraagstuk over het
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