
Stedenbouwkundige aspecten 
van de ontwikkeling voor Gent 

Sint Pieters



De aanleiding

Gent Sint-Pieters en omgeving einde jaren 
’90 vanuit stedenbouwkundig oogpunt

– Knooppunt openbaar vervoer met groeiverwachtingen

– Concentratie van stedelijke functies met weinig 
onderlinge samenhang

– Onderbenutte spoorwegterreinen langsheen 
Fabiolalaan en Sint-Denijslaan

– Gemengde stedelijke woonbuurten met nood aan 
nieuwe impulsen 
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Het stedenbouwkundig beleidskader

• Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (opmaak 
1994-97)

– Stedelijk gebiedbeleid

• Aanbod bijkomende woningen

• Kantoren aan knooppunten OV 

• Stedelijke natuurelementen 

– Optimalisering infrastructuur en afstemming RO 
met mobiliteitsbeleid

• Uitbouw hoofdstations

• Verdichting in stationsomgeving

• Stedelijke mobiliteit en locatiebeleid

• Categorisering van wegeninfrastructuur



Het stedenbouwkundig beleidskader

• Ruimtelijk Structuurplan 
Gent (opmaak ‘99-2003)

• Knooppunt openbaar 

vervoer

• Ontwikkelingspool voor 

wonen en kantoren

• Ontwikkeling complementair 

aan Gent Dampoort en 

Flanders Expo

• Werken aan een nieuwe 

stadslandschap



Ontwikkeling vernieuwd 
stadslandschap - “Gent als 

stad van torens en rivieren”

• torens als 

stadslandschappelijke 

meerwaarde

• Toren als symbool van nieuwe 

ontwikkelingspool

• Visueel beeld: westelijke 
torenrij

• Duidelijke begrenzing van de 

stad

• Verdichtingsconcept

Het stedenbouwkundig beleidskader  



Stappen in het stedenbouwkundig 
ontwerpproces

• 1998-99: stadsontwerp Xaveer De Geyter – Tritel
– Sterke architecturale vertaling van stedenbouwkundige 

beleidsopties 
• Verdichting met stedelijke functies

• Kantorenconcentratie

• Nieuwe skyline

• Vernieuwende opvatting van ‘OV knoop’ 

– Weinig aandacht naar bestaande structuur 

– Voorstellen van vernieuwing en verdichting omgevende buurten

– Opvolging door Vlaamse overheid en Stad

– Begeleiding externe stedenbouwkundige experten olv Vlaams 
bouwmeester

– Aandacht veeleer naar product dan naar proces



Stappen in het stedenbouwkundig 
ontwerpproces 

• 2002-05: samenhangende uitwerking van
– stadsontwerp XDG en Marc Martens voor Fabiolaan

• stadsontwerp nu meer gericht op uitvoering 

• veertien inhoudelijke krachtlijnen  

– ontwerpend onderzoek zuidelijke stationsomgeving –
Sint Denijsplein (KCAP)

• Nieuw plein met stedelijke functies en woningbouw

• Strategie voor verdichting in bestaand woonweefsel 

– Ontwerpend onderzoek BME-CTL site 
• Strategie voor verdichting van bestaande campus 

• Traject voor ontsluiting site naar R4 en interne circulatie

• Opties voor natuurontwikkeling 



Stappen in het stedenbouwkundig 
ontwerpproces

– Hoogbouweffectenrapportage op voortgang 

stadsontwerp (iteratief proces)

– Mobiliteitseffectenrapportage op voortgang 
stadsontwerp (iteratief proces)

– Uitwerking architectuur station en OV knooppunt 

(Eurostation)

– Nota Publieke Ruimte

• Inhoud afgeleid uit voorgaand proces,  (verkeers)technische 
randvoorwaarden en resultaten mobiliteitseffecten

• Programma van eisen bij aanleg openbaar domein 

• Basis voor ontwerp Alain Marguerit



Stappen in het stedenbouwkundig 
ontwerpproces

• April 2005 : Synthesedocument als inhoudelijk kader
– Veertien krachtlijnen uitgewerkt in structurerende elementen, 

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

• Aug 2005: Ontwerp openbaar domein 
– Keuze voor samenhangende aanleg station en ruime omgeving
– Fijnstelling stadsontwerp Fabiolalaan
– Voldoende basis voor aanleg Clementinalaan, Fabiolalaan, ….

• Najaar 2005: start procedure gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan 
– Basis Synthesedocument
– Inhoudelijke relatie met stedenbouwkundige aanvragen 

• 2006:  opmaak natuurinrichtingsplan 



De veertien krachtlijnen













Algemeen overzichtsplan
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Programmatische elementen







1

3

2

Algemeen overzichtsplan – situering stedenbouwkundige vergunningsaanvragen





De kwaliteitsbewaking

• Kwaliteitsteam onder leiding van Vlaams 

bouwmeester voor begeleiding kwaliteit 

projectontwikkeling (bebouwing en openbaar 
domein) 

• Stad Gent en Agentschap Ruimtelijke Ordening 
gezamenlijke beoordeling vergunningsaanvragen 

• 3D model voor opvolging projecten

• Keuze voor modelprojecten inzake duurzaam 

bouwen 



Heraanleg openbaar domein

• ontwerp Alain Marguerit


