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Werkgroep Sint-Pieters-Buiten: kanttekeningen bij de “Beleidsnota Openbaar groen - 

40 Acties voor meer en mooier groen in Gent (2014-2018)” en aanbod tot co-realisatie 

 

De Werkgroep Sint-Pieters-Buiten heeft de “Beleidsnota Openbaar groen - 40 Acties voor meer en 

mooier groen in Gent (2014-2018)”
1
 dd. 17 dec 2014 van Schepen Balthazar -bevoegd voor 

Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, Stad Gent- met belangstelling gelezen en we 

vinden er tal van interessante elementen in die ons aanspreken en die we graag samen met Stad 

Gent snel in de praktijk willen brengen. 

 

Deel I – De problematiek 

Onze wijk Sint-Pieters-Buiten is gelegen aan de zuidzijde van het Sint-Pietersstation en omvat het 

gehele woongebied tussen Snepkaai, Ringvaart, Sterre en Krijgslaan. Deze wijk wordt onder meer 

gekenmerkt door: 

1. Een hoge woondensiteit (aantal bewoners per km²): de bevolkingsdichtheid van Sint-Pieters-

Buiten bedraagt aanzienlijk méér dan het Gentse gemiddelde 

Uit de officiële cijfers van Stad Gent, zoals gepubliceerd in “Gent in Cijfers: Wijkmonitor”2 blijkt 

dat de bevolkingsdichtheid in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten op 31 december 2013 (de meest 

recente cijfers beschikbaar) exact 2.587,85 gedomicilieerde inwoners per km² bedroeg, terwijl 

het gemiddelde voor Stad Gent slechts 1.584 inwoners/km² bedroeg. 

Vooral in het recente verleden (de afgelopen ± 5 jaar) kwamen er door vastgoedontwikkeling 

heel wat extra bewoners en gebruikers in de wijk bij (eigen telling op terrein)
3
: 

- Appartementsgebouw Voskenslaan (34 appartementen) 

- Appartementsgebouw Tuinwijklaan (4 appartementen) 

- Appartementsgebouw Ganzendries (3 appartementen) 

- Appartementsgebouwen Maaltebruggestraat (4 + 13 + 5 + 7 appartementen) 

- Appartementsgebouwen hoek Voskenslaan-Maaltebruggestraat (9 appartementen, 8 

studio’s) 

- Appartementsgebouwen Sint-Denijslaan (6 + 4 appartementen) 

- Vastgoedproject “Gallinago”: Poelsnepstraat (13 woningen, 90 studio’s en appartementen) 

                                                           
1
https://www.gent.be/sites/default/files/page/documents/20141208_PUB_Beleidsnota%20Openb

aar%20Groen%202014-2018%20Tom%20Balthazar.pdf 
2 http://www.gent.be/gentincijfers 
3
 Zie: “Wijkverkeerscirculateplan Sint-Pieters-Buiten” (Werkgroep Sint-Pieters-Buiten, juli 2014, blz. 

11): http://sintpietersbuiten.be/images/WIJKcirculatieplandraft%20v14jul14Web.pdf 
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- Appartementsgebouw “Green Lane”: Kortrijksesteenweg 1010 (16 wooneenheden + 2 

penthouses) 

- Appartementsgebouw “Beukenhof”: hoek Koersenstraat - Kortrijksesteenweg 1006-1008 (20 

appartementen + 3 kantoorunits) 

- Appartementsgebouw “Poort van Gent”: hoek Kortrijksesteenweg 486 – St-Denijslaan (25 

appartementen, 1 handelszaak) 

en het is duidelijk dat deze trend zich zal verderzetten (zie onderstaand: blzn. 4-5, punt 4). 

Er valt op zich wat voor te zeggen dat een stationsomgeving dicht bevolkt kan zijn, maar de 

uitdaging bestaat er in ieder geval in de balans met de leefbaarheid van de buurt in evenwicht 

te houden. 

2. Een hoge bebouwingsgraad (percentage bebouwde oppervlakte tov beschikbare ruimte): de 

bouwdichtheid van Sint-Pieters-Buiten bedraagt nu al bijna het dubbele van het Gentse 

gemiddelde 

Uit diezelfde officiële publicatie “Gent in Cijfers: Wijkmonitor”4 blijkt dat op 31 december 2013 

(de meest recente cijfers beschikbaar) reeds 20,1% van de grondoppervlakte van de 

“Stationsbuurt Zuid” bebouwd was, terwijl het gemiddelde voor Stad Gent slechts 12,2% 

bedroeg. 

Sint-Pieters-Buiten, zo blijkt verder uit diezelfde database, bestaat uit verschillende wijkdelen 

(ook wel “Sectoren” genoemd – zie onderstaande kaart). In die cijfers (2013) lezen we onder 

meer dat voor het wijkdeel “Aaigem” -niettegenstaande de aanwezigheid van het natuurpark 

“Overmeers”-  de bouwdichtheid 13,2% bedraagt. De bouwdensiteit in het wijkdeel "Sint-

Pieters-Aalst" loopt zelfs op tot 30,8%. Voor het wijkdeel “de Smet-de Naeyer”, dat in de 

publieke perceptie toch vaak geassociëerd wordt met het gelijknamige park en zijn ruime 

residenties, blijkt bij nader toezien de bebouwingsgraad tot 20,1% op te lopen, ruim boven het 

Gentse gemiddelde dus. 

                                                           
4
 http://www.gent.be/gentincijfers 
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Een hoge bebouwingsgraad in een stationsomgeving valt te bepleiten, maar ook in dit verband 

stelt zich de uitdaging om de leefbaarheid te behouden. 

3.  Een grote concentratie aan onderwijsinstellingen: zij beschikken over een groot deel van de 

onbebouwde ruimte in onze wijk 

Het ”Verkeersleefbaarheidsplan Omgeving Sint-Pietersstation (VLP)” (TRITEL iov. Stad Gent, 

2005, blz. 4 - 5)
5
 vermeldt voor onze wijk -op dat moment reeds- niet minder dan 12 

dagverblijven, peutertuinen, kleuter-, basis- en middelbare scholen en instellingen voor Hoger 

Onderwijs (Universiteit Gent en Hogeschool Gent).  

De Campus “Neermeersen” van deze laatsten (tussen Sint-Denijslaan,  Vaerwyckweg, R4 en 

Voskenslaan, zie onderstaande kaart)
6
 beslaat vrijwel 1/3

de
 van de totale grondoppervlakte van 

de wijk. Deze terreinen beschikken ook over een groot deel van de beschikbare open ruimte in 

de wijk, maar worden momenteel slechts zeer uitzonderlijk opengesteld voor buurtbewoners. 

                                                           
5http://www.gent.be/docs/Departement%20Ruimtelijke%20Planning,%20Mobiliteit%20en%20Ope

nbaar%20Domein/ Dienst%20Mobiliteit/VLP%20Sint-Pietersstation.pdf 
6
 http://www.avondschool.be/campussen/campusschoonmeersenplan.htm 
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In een dermate dichtbevolkte en dichtbebouwde woonwijk als de onze is het een gemiste kans 

dat dit “gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut” niet in ruimere mate 

gedeeld wordt met de buurtbewoners in het kader van een verregaande samenwerking als 

“privaat terrein met publiek karakter”. 

4. Een wildgroei aan grootschalige projectontwikkeling waardoor Sint-Pieters-Buiten een 

“Brussel-Noord aan-de-Leie” dreigt te worden 

De afgelopen 5 jaar werd veel schaarse open ruimte in Sint-Pieters-Buiten opgeofferd aan 

ongebreidelde projectontwikkeling, waaronder: 

• de aanleg van de Vaerwyckweg (de facto: de aansluiting met de B402, afrit van de E40; 

capaciteit: ca. 850 auto’s / uur / rijrichting) in het kader van het “Project Gent-Sint-Pieters”, 

waardoor in het gebied “Overmeers” ca. 14.000m2 natuur verloren ging 

• nieuwbouwprojecten voor minstens 250 studio’s en appartementen en ten minste 13 

bijkomende woningen (zie hierboven blzn. 1-2: onder punt 1) 

Daarbovenop bedreigen o.a. volgende op stapelstaande projecten de nog schaarser geworden 

open ruimte: 
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• nieuwe studentenaccomodatie “Upkot”: 144 wooneenheden te bouwen op de verlaten 

terreinen gelegen tussen de Vaerwyckweg, St-Denijslaan en Roosakker 

• nieuwe studentenaccomodatie in het open binnengebied tussen Flamingostraat en 

Voskenslaan: 120 wooneenheden te bouwen 

• bijkomende verdichting van de Campus “Overmeers” van de Hogeschool Gent door het 

bouwen van een bijkomende Sporthal en studentenaccomodatie (ca. 500 wooneenheden) 

• bouwplannen op de site “Redemptoristen” (Voskenslaan 56; zie onderstaande 

afbeeldingen) voor ruim 400 studentenkamers en 35 appartementen na gedeeltelijke 

afbraak van bestaande gebouwen en een zeer te betreuren ontbossing op een terrein met 

een oppervlakte van 2,8 hectare. 

5. Nog meer “verdichtings”-plannen 

Ondanks bovengeschetste ontwikkelingen resten er in de wijk toch nog enkele -zowel private als 

publieke- binnengebieden. Twaalf daarvan liet Stad Gent in 2004 onder de noemer "Gent 

zuidelijke Stationsomgeving - Verdichting Binnengebieden" (Deel 1, 2 en 3) in kaart brengen
7
. Bij 

Collegebesluit van 01 juli 2004 besliste Stad Gent dat deze studie zal gebruikt worden "als 

toetsingskader voor spontane initiatieven."8 

                                                           
7
 http://www.projectgentsintpieters.be/beeld/presentaties 

8
 http://www.projectgentsintpieters.be/userfiles/files/presentaties/p040701_collegebesluit_w.pdf 
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6. De natuurlijke bevolkingsgroei van “Stationsbuurt Zuid” ligt méér dan de helft hoger dan het 

Gentse gemiddelde
101

 

Uit diezelfde officiële gegevensbank van Stad Gent, “Gent in Cijfers: Wijkmonitor”102, blijkt 

onomstotelijk dat de natuurlijke groei per 1000 inwoners in de wijk “Stationsbuurt Zuid” op 31 

december 2013 (de meest recente cijfers beschikbaar) 4,6 bedraagt (terwijl het gemiddelde voor 

Stad Gent 3,0 is; zie onderstaande Tabel 1) en dus méér dan 50% hoger ligt dan het Gentse 

gemiddelde. 

Die natuurlijke groei komt niet alleen doordat het aantal overlijdens lichtjes lager ligt dan 

gemiddeld voor Gent (lokaal 9,4 tegenover stedelijk 9,8; Tabel 1), maar vooral omdat het aantal 

geboortes per 1000 inwoners meer dan 11% hoger ligt dan het Gentse gemiddelde: 14,1 vs 12,8 

(Table 1). 

Dat we deze opmerkelijk positieve geboortecijfers vervolgens niet onmiddellijk terugvinden in de 

leeftijdspiramide (Tabel 2), heeft er alles mee te maken dat deze boorlingen niet in de wijk zelf 

blijven, maar verhuizen, zoals onlangs andermaal onder de aandacht gebracht in de media.  

Zo kopte onder meer De Standaard op 20 maart 2015: “Cijfers brengen Gentse stadsvlucht in 

kaart”
103

, waaruit eens te meer blijkt dat (nog steeds) vooral jonge gezinnen uit Gent wegtrekken. 

 

 

101
 Toegevoegd 01/05/15

 

102
 http://www.gent.be/gentincijfers 

103 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150319_01588737 
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Deze berichtgeving is overigens geen alleenstaand feit, maar slechts één element uit een lange 

reeks eerdere berichten zoals o.m. “Gent verjongt aanzienlijk maar stadsvlucht stopt niet” (HN, 

02/09/13)
104

, “Wonen is thema nummer één – stadsvlucht bij jonge gezinnen piekt” (HN, 

01/10/12)105, “Gent kan jonge gezinnen niet houden” (HN, 21/03/12)106, of ook nog: “Leegloop 

richting rand – gezinnen vluchten massaal uit de steden” (DS, 22/09/10)
107

. 

 

Het enige dat écht helpt die tendens van “selectieve” stadsvlucht te keren zijn concrete 

maatregelen ten velde om de leefomgeving en de woonkwaliteit voor de buurtbewoners 

minstens te behouden en waar mogelijk te verbeteren. 

 

 

 

104
 http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130901_00718129 

105
 http://m.nieuwsblad.be/cnt/DMF20120930_00317566 

106
 http://www.nieuwsblad.be/cnt/gt3nocgq 

107
 http://www.standaard.be/cnt/f92vmcm9 
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Naar onze beoordeling smelten de laatste groenelementen van de woonbuurt Sint-Pieters-Buiten 

als sneeuw voor de zon, waardoor de leefbaarheid reeds op korte termijn in het gedrang dreigt te 

komen. 

 

Deel II – Onze voorstellen 

Het is in bovenstaande context dat de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten de “Beleidsnota Openbaar 

groen - 40 Acties voor meer en mooier groen in Gent (2014-2018)” tegen het licht hield. Vele van 

deze actiepunten blijken vrijwel naadloos aan te sluiten bij ons “Buurtmanifest voor een leefbare 

wijk”
9
, zoals dat in de aanloop naar de voorbije Gemeenteraadsverkiezingen op ons 

verkiezingsdebat op maandag 01 oktober 2012 werd toegelicht en bediscussieerd met meer dan 

100 buurtbewoners en lokale politici. De aanwezige politici deden toen heel wat uitspraken over de 

toekomstige ontwikkeling van onze wijk; en ook de officiële reacties van de verschillende politieke 

partijen staan geboekstaafd en zijn vrij te raadplegen op de website van de Werkgroep Sint-Pieters-

Buiten10.  

Vooruitlopend op de wijkanalyse door de Stadsdiensten, willen wij nu reeds onze kanttekeningen 

kenbaar maken en onze co-realisatie aanbieden. 

Mede op basis van het “Bestuursakkoord Stad Gent 2013-2018”
11

 en de daarin vermelde 

actiepunten, waaronder 4.20, 5.23, 11.10, 11.11, 14.20, 17.10 en 18.7, samen met de relevante 

passages uit het integrale Hoofdstuk 6 “Natuur en Groen” (blzn. 47 t.e.m. 52) , voelen wij ons in 

onze onderstaande voorstellen door Stad Gent gesteund. 

Merken we verder op dat studies uitwezen dat een grotere aanwezigheid van groene ruimte in een 

stedelijke omgeving vele voordelen heeft voor de bewoners, onder meer op vlak van een betere 

mentale gezondheid
12

. Daarnaast zal het systematisch aanplanten van bomen ook noodzakelijk zijn 

om de klimaatdoelstellingen van Stad Gent te helpen halen, en tevens van cruciaal belang zijn om 

de hoge concentraties fijn stof op te vangen. Bij beplantingen moet ook resoluut gekozen worden 

voor inheemse boomsoorten, waarvan bewezen is dat ze beter aangepast zijn aan ons klimaat en 

een grotere meerwaarde opleveren voor de natuur. 

                                                           
9
 http://sintpietersbuiten.be/images/Buurtmanifest_voor_een_leefbare_wijk.pdf 

10 http://sintpietersbuiten.be/buurtmanifest/politiek 
11 https://www.gent.be/sites/default/files/page/documents/Bestuursakkoord_2013_2018.pdf 
12

 University of Exeter, zie: http://www.express.be/business/nl/hr/mentale-gezondheid-wordt-

gestimuleerd-door-groene-stadsruimtes/206404.htm 
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A. “Actie 1. Ontwikkelen van wijk- en buurtgroen”: ook in Sint-Pieters-Buiten!  

We stellen vast dat in de lijst van “ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in 

buurten en wijken”, geen enkele locatie uit de woonwijk Sint-Pieters-Buiten is opgenomen. Dit lijkt 

ons onterecht. Wij verwijzen hiervoor naar de streefnormen die het Agentschap voor Natuur en 

Bos (ANB) van de Vlaamse overheid hanteert13, waarbij de maximum afstand waarop het groen 

voor elke inwoner zich mag bevinden, samenhangt met de oppervlakte en de functie van het soort 

groen. Deze informatie werd door de Groendienst (Stad Gent, januari 2012)
14

 geprojecteerd op een 

stadskaart en levert voor de wijk Sint-Pieters-Buiten (administratief: “Stationsbuurt Zuid”) volgend 

resultaat op:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 http://www.natuurenbos.be/nl-

BE/natuurbeleid/groen/beleid/groenstructuren_en_normen/afstandsnormen 
14 https://www.gent.be/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-

bestuur/uitvoering-van-het-beleid/natuur-milieu/gents-groen-voor-elk-wat-wilds/wil-u-meer-

weten-over-het-groenstructuurplan 
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Op basis van deze kaart stellen we vast dat deze categorie “openbaar groen” buiten de maximum 

wandelafstand van veel buurtbewoners van onze woonwijk valt en dat het ontwikkelen van méér 

wijk- en buurtgroen daarom een te realiseren noodzaak is. Wij vragen dan ook daartoe geschikte 

locaties op te nemen in de lijst van “ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in 

buurten en wijken”. Op de hiernavolgende bladzijden doen wij alvast een aantal voorstellen. 

 

B. “Actie 9. Toegankelijk maken van bestaande groenzones”: naar toegankelijk groen op de 

terreinen van de Hogeschool Gent (Voskenslaan), een doorgang naar het Natuurpark Overmeers 

vanuit de Voskenslaan en gedeeld groen op de “Redemptoristen”-site 

Om te verhelpen aan de conclusie uit supra A, zien wij voor het zuidelijke deel van de wijk 3 relatief 

eenvoudig te implementeren oplossingen, die aansluiten bij Actie 9 uit de Beleidsnota. 

 

B.1. Zoals hoger aangegeven (blz. 3: punt 3) beschikt de Hogeschool Gent/UGent op de Campus 

“Neermeersen” over een uitgestrekte open ruimte, die ook langs de Voskenslaan eenvoudig 

bereikbaar is. Momenteel is deze groenzone echter slechts uitzonderlijk toegankelijk voor 

buurtbewoners. We stellen voor deze terreinen, naar analogie met het in mei 2014 geopende 

“Coupurepark” (op het terrein van de technische school KTA Mobi, Coupure, Gent) open te stellen 

voor publiek gebruik, bv. als speel- en wandelruimte, waarbij de klemtoon ligt op rustig en stil 

recreatief mede-gebruik. Door dit initiatief krijgen ook de in oranje ingekleurde straten op 

onderstaande “Indicatieve Groenkaart” toegang tot een groenzone binnen de 400 meter. 
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B.2. Verder zien we nog een opportuniteit voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de 

bestaande groenzone vanuit onze buurt door het creëren van een permanente doorgang vanuit de 

Voskenslaan, over de terreinen van de Hogeschool Gent, naar het Natuurpark Overmeers. Door 

deze eenvoudig te realiseren ingreep, waardoor de wandelafstand vanuit de Voskenslaan naar het 

Natuurpark Overmeers aanzienlijk afneemt, zal opnieuw een grotere groep buurtbewoners minder 

ver moeten stappen om toegang te vinden tot een groene ruimte. De afstand blijft evenwel groter 

dan 400 m. 

 

B.3. Voor het noordelijke deel van de wijk stellen we voor om voor de resterende schaarse groene 

ruimte die nog zou overblijven na de aan de gang zijnde kaalslag en verdichting op de site 

“Redemptoristen” (Voskenslaan 56) een gelijkaardige regeling uit te werken. Het is ons op dit 

moment evenwel niet geheel duidelijk of daar nog meer dan 1 ha groen overblijft. 
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C. “Actie 6. Op zoek naar nieuwe wijkparken”: naar een nieuw buurtparkje op de “VLM”-site 

Opnieuw verwijzen we naar de streefnormen die het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de 

Vlaamse overheid
15

 hanteert, ditmaal wat betreft de categorie “wijkpark”. Ook deze informatie 

projecteerde de Groendienst (Stad Gent, januari 2012) op een stadskaart en dat leverde voor de 

wijk Sint-Pieters-Buiten (administratief: “Stationsbuurt Zuid”) volgend resultaat op: 

 

 

 

                                                           
15

 http://www.natuurenbos.be/nl-

BE/natuurbeleid/groen/beleid/groenstructuren_en_normen/afstandsnormen 
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En zelfs met implementatie van alle lopende maatregelen voor Stad Gent in zijn geheel, ziet de 

Groendienst voor 2018 geen beterschap wat betreft Sint-Pieters-Buiten: 

We stellen daarom de bestaande groenzone op de zgn. “VLM”-site (Ganzendries-Reigerstraat-

Hofmeierstraat) voor als buurtparkje. Dit stukje groen is momenteel nog in eigendom van de 

Vlaamse overheid, is volledig afgesloten en wordt vermoedelijk binnenkort verkocht. Het is wellicht 

het enige resterende stukje groen in die omgeving dat in aanmerking kan komen als nieuw 

woongroen - de rest van dit wijkdeel is immers al nagenoeg volledig volgebouwd (zie supra blz. 3: 

kaart bebouwingsgraad). We stellen voor dat de Stad Gent de bestaande open groene ruimte door 

aankoop verwerft en voor het publiek openstelt. Er is in de onmiddellijke omgeving heel wat 

interesse om zich mee te engageren in het beheer van dit stukje groen. 

 

Dit voorstel werd eerder al, in 

mei 2012, geopperd door 

buurtbewoners (zie 

nevenstaande foto uit 

krantenartikel)
16

, waarop Tom 

Balthazar -als toenmalige 

Schepen van Milieu, 

Stadsontwikkeling en Wonen- 

twee scenario’s voorstelde: 

één voor een buurtpark van 

2.400m2, en één waarin een 

buurtpark van zo'n 4.000 

vierkante meter mogelijk 

wordt. 

 

 

                                                           
16

 Zie: http://www.nieuwsblad.be/cnt/f43qahof 
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D. “Actie 7. Voorzien van voldoende en kwaliteitsvol woongroen in de stad”: voorstellen voor het 

Mathildeplein, het de Smet-de Naeyerpark, de Stormvogelstraat, groene tramsporen, de 

Krijgslaan, Kortrijksesteenweg, Voskenslaan en Sint-Denijslaan 

 

D.1. Een groen Mathildeplein: We stellen voor om voldoende en kwaliteitsvol woongroen aan te 

leggen op het toekomstige autovrije Mathildeplein. Vermits de projectleiders op 26 juni 2014 

bevestigd hebben dat de werken aan het station Gent-Sint-Pieters zeker nog tot 2024 zullen 

aanslepen
17

, pleiten we er voor om niet te wachten tot aan de laatste fase van de stationswerken, 

maar nu reeds werk te maken van de uitvoering van deze groenaanleg, met speeltuin en/of 

speelfontein, grasveld en gelegenheid voor kleinschalige wekelijkse buurtmarkten (bv. biomarkt, 

ambachtsmarkt, edm), desnoods voorlopig op een gedeelte van het terrein.  

De tijdelijke fietsstalling annex werfkeet die momenteel het plein danig ontsieren, kunnen 

moeiteloos in een deel van de ondergrondse stationsparking worden ondergebracht, wat de 

overzichtelijkheid, veiligheid en de algemene aanblik van het zuidelijke plein van het grootste 

station van Vlaanderen
18

 zeker ten goede zal komen.  

D.2. Uitbreiding van het de Smet-de Naeyerpark: Het Paul de Smet-de Naeyerpark dateert van de 

Wereldtentoonstelling van 1913 en bestaat tegenwoordig uit drie afzonderlijke groenzones. 

Vandaag wordt het park aan beide zijden van de Congreslaan gekenmerkt door een 

onwaarschijnlijk over-gedimensioneerde asfaltvlakte. De huidige verkeersfunctie van de omgeving 

laat nochtans toe het profiel maximaal in te snoeren en het park uit te breiden. 

                                                           
17

 Zie o.m. Tijd 

(http://www.tijd.be/nieuws/archief/Station_Gent_Sint_Pieters_pas_over_tien_jaar_klaar.9517910

-1615.art?highlight=gent%20station ), De Standaard (  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140626_01156705 ), en ook: 

http://sintpietersbuiten.be/themas/mobiliteit/58-zeker-nog-10-jaar-werk-aan-sint-pietersstation 
18

 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141124_01393160 
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Het potentieel dat in het park vervat zit, moet beter benut en zichtbaar gemaakt worden. Mede 

dankzij haar cultuur-historische context als beschermd stadsgezicht heeft het de Smet-de Naeyer 

park en haar omgeving een ruime uitstraling die het stedelijke niveau overstijgt. Met kleine 

ingrepen die het park groter, aantrekkelijker en toegankelijker maken, kan het park zijn 

belevingswaarde aanzienlijk verhogen. Groen, erfgoed, cultuur, ontspanning en toerisme gaan hier 

hand in hand. 

 

Bovendien is het park een belangrijke open ruimte in één van de meest dicht bewoonde én dicht 

bebouwde wijken van de Stad. De herwaardering van het de Smet-de Naeyerpark door het 

samenvoegen van de drie parkdelen tot één groot functioneel geheel zal de kwaliteit van de 

algemene stedelijke leefomgeving zeker ten goede komen.  

 

Een bijkomend voordeel van het uitbreken van geasfalteerde straatbedekking en het daarmee 

samengaand ontharden van de ondergrond zijn de positieve effecten op de waterdoorlaatbaarheid 

en de omgevingstemperatuur, zoals blijkt uit de studie “Urban Heath Islands” (VITO, juli 2013)19. 

In afwachting van de definitieve herinrichting van het openbaar domein, kan op korte termijn, met 

eenvoudige middelen en aan geringe kostprijs de aaneensluiting van de groenzones al bekomen 

worden door voorlopige maatregelen, bv. door de plaatsing van plantenbakken. 

                                                           
19

 zie:  https://www.vito.be/NL/HomepageAdmin/Home/Nieuws/Persbericht/Pages/persbericht_155.aspx 
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D.3. Uitbreiding petanquepleintje Stormvogelstraat: Ook aan beide zijden van het 

petanquepleintje in de Stormvogelstraat bevindt zich een over-gedimensioneerde asfaltvlakte. Ook 

hier laat de huidige verkeersfunctie van de omgeving toe het profiel langs één kant drastisch in te 

snoeren en het groen uit te breiden. 

 

D.4. Naar groene tramsporen: We stellen vast en betreuren dat er van de grasbegroeiing tussen de 

tramsporen in de Kortrijksesteenweg (deel tussen Sint-Denijslaan en Sint-Pietersaalststraat, foto 

links) weinig of niets terecht komt. De foto van de situatie in de Blaisantvest (foto rechts) laat zien 

welke “groene” invullingen wel degelijk tot de mogelijkheden behoren. 

D.5. Naar een groene Krijgslaan, Kortrijksesteenweg, Voskenslaan en Sint-Denijslaan: We zijn van 

mening dat voorvermelde brede straten (“lanen” !) méér dan breed genoeg zijn om er een ruime 

afboording door stadsbomen te voorzien. 
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Het is in die zin lovenswaardig dat het huidige Stadsbestuur zich sterk maakt dat een bomen-rijke 

herinrichting van het openbaar domein wel degelijk kan, en voor “elke straat die opnieuw 

aangelegd wordt [te] laten onderzoeken of het mogelijk is om bomen aan te planten”
20

 . 

De recente heraanleg met bomenrijen van de Clementinalaan, de Elisabethlaan en de Fabiolalaan 

kan in dit opzicht als na te volgen voorbeelden gelden (dit in tegenstelling tot de Voskenslaan, waar 

de herinrichting tussen 2001 en 2004 resulteerde in één troosteloze betonvlakte). 

Ook voor de Sint-Denijslaan “West” (deel tussen Vaerwyckweg en Snepkaai), waar normaal gezien 

in 2015 werk wordt gemaakt van de langverwachte heraanleg van de fiets- en voetpaden en de 

parkeerstroken, pleit de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten ervoor21 om het karakter als laan te 

herstellen door over de hele lengte en aan beide zijden van de rijweg bomen heraan te planten, 

en
24

 er ook -als snelheidsremmende maatregel- lokaal “groene” wegversmallingen aan te leggen 

door middel van bijkomende perkjes met bomen en/of plantenbakken. 

Verder
100

 vinden we het zinvol dat, eens de geplande afschaffing van de afrit van de R4 ter hoogte 

van de Dupuislaan/Sint-Denijslaan gerealiseerd is, het grasperkje dat daar ontstaat te beplanten 

met een groenscherm als (visuele en akoestische) buffer tegen de R4. 

 

E. “Actie 12. Volkstuinen”: van “te verdichten binnengebieden” naar volkstuinen 

We zijn ervan overtuigd dat er in onze buurt nog heel wat vraag is naar deze vorm van 

“stadslandbouw”. We achten het haalbaar dat de Stad zelf overgaat tot het verwerven van 

minstens één van de 12 open binnengebieden die zij reeds in 2004 liet inventariseren
22

, om er 

vervolgens volkstuinieren mogelijk te maken.  

Op de terreinen van de Hogeschool Gent/Universiteit Gent (Voskenslaan) is er nu reeds een 

permacultuur-initiatief (De Groenen Draak)23 dat hierin een stimulerende rol wil spelen. 

 

F. “Actie 13: (her)Aanleggen van speelterreinen”: naar veel meer speelmogelijkheden 

Momenteel beschikt onze woonwijk Sint-Pieters-Buiten over slechts één speelpleintje: in een 

afgelegen hoekje van de Flamingostraat. De buurtbewoners zijn al jaren vragende partij naar meer 

speelruimte en daar zijn heel wat mogelijkheden voor, bijvoorbeeld: 

• op de terreinen van de Hogeschool Gent/Universiteit Gent (Voskenslaan) 

• door uitbreiding van het bestaande petanquepleintje in de Stormvogelstraat 

• een speeltuin en/of speelfontein op het nieuw aan te leggen autovrije Mathildeplein, en in 

afwachting daarvan daar nu reeds een (speel-)grasveld te voorzien. 

                                                           
20

 http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/bomen-maken-comeback-in-centrum-a1860926/ 

21 Zie ons Bezwaarschrift dd. 19 mei 2014 

22 Zie hierboven blz. 5: punt 5. 
23

 http://www.transitienetwerkmiddenveld.be/transitiekaart/63-de-groenen-draak 
100

 Toegevoegd 21/03/15 
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G. “Actie 17: Straatgeveltuintjes”: daar zijn we al volop mee bezig! 

Heel wat buurtbewoners hebben al een geveltuintje aangelegd, en we blijven ons inzetten voor het 

verder promoten van de aanleg ervan (cfr onderstaande screenshot van onze website)
24

.  

Ook voor “groene” snelheidsremmende 

maatregelen en lokale wegversmallingen, in de 

vorm van perkjes met bomen of bloembakken zijn 

we volledig te vinden. 

In de Tuinwijklaan zijn de bewoners boomspiegels 

(het stukje grond rond een straatboom) gaan 

beheren25. Een buurtbewoonster lanceerde dit 

project waarbij de bewoners uit deze straat, en 

uit naburige straten, deze vierkante meters grond 

kunnen "adopteren" en een eigen, groene 

invulling geven. Ze krijgen daarbij de 

ondersteuning van  de Groendienst en de Dienst 

Signalisatie van Stad Gent, 

Werkgroep "Boomspiegels" van de Provincie 

Oost-Vlaanderen, Natuurpunt en Velt.  

 

H. “Actie 34. Informeren en sensibiliseren, ontwikkelen van een draagvlak”, “Actie 35. Stimuleren 

van inspraak” en “Actie 36. Participatie van bewoners, verenigingen, ...”, met andere woorden: 

de integrale “Doelstelling 5. Betrekken van en samenwerken met burgers en derden”:  

Zoals ten overvloede blijkt uit voorgaande bladzijden zien wij tal van mogelijkheden om met Stad 

Gent samen te werken aan wat Schepen Balthazar in het Voorwoord van zijn Beleidsnota treffend 

verwoordt “Groen is structuur- en beeldbepalend, het is het fundament van een duurzame stad”. 

 

Colofon 

Redactie: Werkgroep Sint-Pieters-Buiten, 27 februari 2015 

Voor bijkomende informatie over de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten, onze activiteiten en de meest 

actuele stand van zaken, zie: 

 

• http://www.sintpietersbuiten.be 

 

• https://www.facebook.com/sintpietersbuiten 

                                                           
24 http://sintpietersbuiten.be/themas/natuur/47-straatgeveltuintjes 

25
 zie o.m. http://sintpietersbuiten.be/themas/natuur/49-boomspiegels-buurtbewoners-komen-in-

actie 


