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Concrete en haalbare voorstellen voor méér groen in onze wijk: Update 
(Werkgroep Sint-Pieters-Buiten; Webartikel, 09 mei 2021: 

http://sintpietersbuiten.be/themas/planning/verdichting/278-concrete-en-haalbare-

voorstellen-voor-meer-groen-in-onze-wijk-update ) 

 
Om de woon- en leefkwaliteit in 

onze   dichtbevolkte   en   -bebouwde   wijk 

in stand te houden is een ruim aanbod 

openbaar buurtgroen essentieel. Op basis 

van deze kaart stellen we echter vast dat de 

huidige lokale groenvoorzieningen 

ontoereikend zijn. Het creëren van méér 

buurtparken en woongroen in onze wijk is 

daarom noodzakelijk. 

 

Vijf jaar geleden brachten we onze 

vergroenings- en onthardingsvoorstellen 

voor Sint-Pieters-Buiten samen in één 

bevattelijk overzicht; aan de basis daarvan 

lag onze brief hierover aan Stad Gent. 

 

Benieuwd hoever we intussen staan ? Wat hebben we al bereikt, waar werken we nog steeds aan en 

waar zien we nieuwe, bijkomende mogelijkheden ? Een overzicht: 

 

1. Groen op Site “Redemptoristen” (Voskenslaan / Overwale):  

De beukendreef en omgeving aan de noordkant, intussen het Guido Moonspark genoemd, is veilig. 

 

Maar is er nog een 2de groenzone op diezelfde 

site: het voormalige natte populierenbos aan 

de zuidwestkant (“het infiltratiegebied” of 

“het moerasje”), en daar moeten we 

aandachtig over waken. 

 

De door de Projectontwikkelaar gewenste 

regularisatie van de illegaal gekapte bomen op 

de Site Redemptoristen en de uitbreiding van 

de studentenaccommodatie in het 

moerasje hebben we kunnen tegenhouden, 

maar waakzaamheid blijft echter geboden. 

 

Deze beide zones worden in het Ontwerp RUP “Groen” (blzn. 46-52) beschermd als groene ruimte. 

Wanneer het RUP Groen definitief goedgekeurd wordt, zijn beide zones veilig. 

 

2. Doorgang naar Natuurgebied “Overmeers” vanuit de Voskenslaan, via Schoonmeersstraat over de 

terreinen van HoGent: GEREALISEERD. Doordat dit poortje open zal blijven wordt de bereikbaarheid 

van de “Overmeers” vanuit de Voskenslaan aanzienlijk groter. We kunnen nu zelfs via vele routes van 

de Voskenslaan naar de Overmeers, een grote verbetering ! 

 

http://sintpietersbuiten.be/themas/planning/verdichting/278-concrete-en-haalbare-voorstellen-voor-meer-groen-in-onze-wijk-update
http://sintpietersbuiten.be/themas/planning/verdichting/278-concrete-en-haalbare-voorstellen-voor-meer-groen-in-onze-wijk-update
http://sintpietersbuiten.be/themas/planning/verdichting/278-concrete-en-haalbare-voorstellen-voor-meer-groen-in-onze-wijk-update
http://sintpietersbuiten.be/themas/planning/verdichting/24-bevolkingsdichtheid-sint-pieters-buiten-bedraagt-aanzienlijk-meer-dan-gentse-gemiddelde
http://sintpietersbuiten.be/themas/planning/verdichting/25-bouwdichtheid-sint-pieters-buiten-nu-al-aanzienlijk-hoger-dan-gentse-gemiddelde
http://sintpietersbuiten.be/images/WG_SPB_OpenbaarGroen_UPDATE_v1_08mei21.pdf
http://sintpietersbuiten.be/images/WG_SPB_Kanttekeningen_bij_Beleidsnota_Openbaar_groen_WEB_v010515.pdf
https://persruimte.stad.gent/151762-plaatsnaamgeving-in-gent-guido-moonspark
http://sintpietersbuiten.be/themas/planning/verdichting/269-redemptoristen-gaan-in-beroep-tegen-weigering-stad-gent-om-nog-meer-bomen-te-kappen-en-hun-infiltratiegebied-te-dempen-economische-winstmaximalisatie-gaat-voor-op-ecologisch-denken-de-schaamte-voorbij
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/02e_NO_bundel%20Gent%20deel%205_ontwerp.pdf
https://www.facebook.com/sintpietersbuiten/posts/1353449734810734?__xts__%5b0%5d=68.ARCWobz00eA9XYmpQy9RW8Kg3rrQUyAulx7giDx8n_d4bzKSHCxKnLYqILBaUSxnOTj9PnSvVDZZcaGR3ywxtTq4His_hl_ZlTMGoDYpu6BuiRormmen3yFLN8E8EttqnDN5ACYGVuPMWrVlMcd3tbuKk4c3Q--gc6A4DtSmuZy5Xq4GykeTsu2OWAeHijQfcvGJVAcFFjkfnKBqKoMETJu8LVq8yDfvEGhJgbmGWPZmAj7ub5plSZxMlaiJBJcooaf4HRCqzKTC4Xyy_kR5ZLDOTWUBWAj4bNy4paZ68qpGgXz6Qzinmw
http://sintpietersbuiten.be/trage-wegen/132-trage-wegen-door-sint-pieters-buiten-finale-versie
http://sintpietersbuiten.be/trage-wegen/132-trage-wegen-door-sint-pieters-buiten-finale-versie


 

Concrete en haalbare voorstellen voor méér groen in onze wijk: Update 
Werkgroep Sint-Pieters-Buiten – 09/05/21 – Blz. 2 / 10 

 

3. Openstellen van de HoGent Campus “Schoonmeersen” (Voskenslaan) voor publiek gebruik, bv. 

als speel- en wandelruimte, waarbij de klemtoon ligt op rustig en recreatief mede-gebruik. 

 

Stand van zaken: in volle ontwikkeling. In 2019 richtte HoGent “Living Lab” op om samen met 

studenten, medewerkers en buurtbewoners een bio-diverse en klimaatvriendelijke open campus in te 

richten. Op de Campus komen o.m. 2,5 voetbalvelden nieuwe bomen tussen R4 en Voskenslaan. Meer 

over dit Natuurbeheerplan lees je o.a. hier. 

 

Contactgegevens vind je hier . 

 

Ook deze zone met bestaand waardevol natuur en bos (samen met Site “Redemptoristen”: 7,38ha 

groot) wordt in het Ontwerp RUP “Groen” (blzn. 46-52) beschermd. 

 

4. Van Mathildeplein naar Mathildepark ?  

We zien het Mathildeplein als een autovrije, aangename en rustgevende ontmoetingsplek voor buren 

en reizigers, met véél groen en weinig verharding zodat het water gewoon in de grond kan sijpelen. 

Met een waterpartij/fontein, een kiosk en eenvoudige speelmogelijkheden, dat maakt de omgeving 

zoveel fijner. 

Onze voorstellen voor méér kwalitatief buurtgroen op het Mathildeplein maakten we al een paar 

dozijn keer over aan Project Gent St-Pieters (PGSP) tijdens het zgn. participatie-traject, met 

o.m. Inspraak-momenten, Dialoogcafé’s (bv. 20/04/17) en Enquêtes. Ook het Initiatief “Ruimte voor 

https://www.hogent.be/projecten/living-lab/
https://www.hogent.be/nieuws-info/newsflash/schoonmeersen-krijgt-bosgordel/
https://www.facebook.com/groups/LivingLabHOGENT
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/02e_NO_bundel%20Gent%20deel%205_ontwerp.pdf
https://www.projectgentsintpieters.be/voorstelling-project/wat-is-project-gent-sint-pieters
https://stad.gent/nl/stationsbuurt-zuid/inspraak-en-participatie/hoe-ziet-u-het-koningin-mathildeplein
http://www.projectgentsintpieters.be/frontend/files/userfiles/files/info_en_inspraakmomenten/20161005_DO_Synthese%20inspraaktraject%20Mathildeplein.pdf
http://sintpietersbuiten.be/mathildeplein/174-dialoogcafe-over-s-gebouw-onze-bevindingen
https://www.projectgentsintpieters.be/archief/nieuwsberichten/detail/hoe-zou-u-het-koningin-mathildeplein-inrichten
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Gent” en de “Actualisatie Masterplan PGSP Publieke Ruimte: Klimaatrobuuste Wijk“, dat de principes 

en krachtlijnen voor de ontwikkeling PGSP voor de komende decennia moet vorm geven, lieten we 

niet onbenut voorbijgaan. 

Door de aanhoudende vertragingen aan de vernieuwings- en uitbreidingswerken aan het Station 

(afwerking initieel voorzien voor 2015, gaandeweg 2020 - 2024 - nu 2027?) kon aan dit plein (dat 

tijdens de werken als werfkeet en voorlopige fietsstalling dienst doet) nog niet begonnen worden. 

 

We pleiten er nog steeds voor om niet te wachten tot aan de laatste fase van de Stationswerken om 

dit plein in te richten, maar nu al werk te maken van groenaanleg, met speeltuin en/of speelfontein, 

grasveld en gelegenheid voor kleinschalige wekelijkse buurtmarkten (bv. ambachtsmarkt edm, 

vergelijkbaar met de wekelijkse Bio-markt op het Maria-Hendrika-plein), desnoods voorlopig op een 

gedeelte van het terrein. 

 

En waarom niet ineens een Mathildepark in plaats van een -plein ? 

 

5. Het Reigerspark, de voormalige “VLM”-site (Ganzendries-Reigerstraat-Hofmeierstraat-Hof Ter 

Mere) als buurtpark (ca.2000m²): zo goed als gerealiseerd. 

 

Het werd een lang en intensief, maar succesvol traject: 

van Projectoproep, over het bedenken van een geschikte naam en 

de goedkeuring van die naam door de Gemeenteraad. 

 

We wonnen het “Burgerbudgetproject”, stelden vele vragen, 

organiseerden drie Dialoogcafé’s (1 - 2 - 3), publiceerden 

een Album en kregen uiteindelijk groen licht. 

 

In oktober 2020 was er de 1ste boomplanting, in november 

2020 communiceerde Stad Gent over de grondoverdracht en de 

inrichting van het Reigerspark volgt in 2021. 

 

Ook het Reigerpark is opgenomen in het Ontwerp RUP “Groen” (blzn. 86-90). 

 

Elke zondag in juli, augustus en september (van 14 tot 16 

uur, als het niet regent) organiseren we er “Zomer in het 

Reigerspark” en er loopt ook een Mezenonderzoek. 

Wanneer het in mei mooi weer wordt, beginnen we weer 

te mozaïeken. Heb je zin om mee te mozaïeken of samen 

een buurtactiviteit te organiseren in het Reigerspark, 

mail ons op: reigersparkje@sintpietersbuiten.be 

 

In afwachting van de definitieve inrichting is het parkje 

nog niet publiek toegankelijk (behalve de ingangszone en 

tijdens buurtactiviteiten). De inrichting door Stad Gent, 

zoals uitgewerkt via ons burgerbudget, is voorzien voor 

het najaar 2021. Het neemt allemaal wat tijd in beslag. Eerst moest de grondoverdracht gefinaliseerd 

worden, vervolgens was er een vergunningsaanvraag nodig. Wanneer deze rond is zal de Stad de 

opdracht uitbesteden. Nog even geduld dus ! 

http://sintpietersbuiten.be/project-gent-sint-pieters-2/271-klimaatrobuuste-wijk
https://www.facebook.com/Vrienden-van-de-biomarkt-Maria-Hendrikaplein-Gent-961132517314513/
http://sintpietersbuiten.be/reigerspark/220-reigersparkje-midden-in-de-stad-voor-alle-generaties-2%20/%20http:/sintpietersbuiten.be/natuur-en-duurzaam-wonen/125-een-reigersparkje-voor-onze-buurt
http://sintpietersbuiten.be/reigerspark/176-dromen-over-een-parkje2
https://tinyurl.com/db9ct93
http://sintpietersbuiten.be/reigerspark/197-buren-reigersparkje-willen-aan-hun-burgerbudgetproject-beginnen
http://sintpietersbuiten.be/reigerspark/191-waar-blijft-ons-reigersparkje
http://sintpietersbuiten.be/reigerspark/223-dialoognamiddagen-reigersparkje-foto
http://sintpietersbuiten.be/reigerspark/224-tweede-dialoognamiddag-reigersparkje
http://sintpietersbuiten.be/reigerspark/233-reigersparkje-derde-dialoognamiddag
https://drive.google.com/file/d/17JWhrjtJagK0k64Ilfm9ps46NM3PJe7k/preview
http://sintpietersbuiten.be/reigerspark/200-groen-licht-voor-het-reigersparkje
http://sintpietersbuiten.be/reigerspark/253-eersteboomplanting-reigersparkje
https://stad.gent/nl/groen-milieu/nieuws-evenementen/reigerspark-wordt-groen-buurtparkje-met-buitenklas-en-hangmatten
http://sintpietersbuiten.be/reigerspark/273-in-2021-wordt-het-reigerspark-ingericht
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/02e_NO_bundel%20Gent%20deel%205_ontwerp.pdf
http://sintpietersbuiten.be/reigerspark/9-zomer-in-het-reigerspark
http://sintpietersbuiten.be/reigerspark/9-zomer-in-het-reigerspark
http://sintpietersbuiten.be/reigerspark/264-mezenonderzoek-van-martha-en-oskar
mailto:reigersparkje@sintpietersbuiten.be
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6. Herwaardering van het de Smet-de Naeyer-park en omgeving: het voorstel om -door het uitbreken 

van ca.1500m² asfaltvlakte aan 

beide “kop”-zijden van de 

Congreslaan- de 3 losse 

“groenschakels” te verbinden 

tot één aaneensluitend park van 

in totaal bijna 7 voetbalvelden 

groot   wordt gerealiseerd. 

 

Bovendien wordt ook de ruime 

omgeving in dit 

herwaarderingsproject 

betrokken. 

 

Op het kruispunt Vrijheidslaan-Krijgslaan zien we nog 

mogelijkheid tot aanzienlijke ontharding van het trottoir 

door het vervangen van de bestaande betontegels door 

stijlvolle groenperkjes, met behoud van het wandelcomfort 

en veilige zicht-assen voor alle weggebruikers. 

 

Daarnaast lijkt ons ook de Pacificatielaan breed genoeg om 

aanzienlijk ingesnoerd te worden en grondig te ontharden, 

om op die manier meer groen- en waterinfiltratie-

voorzieningen te kunnen aanleggen. 

 

Naar analogie met de Clementinalaan kunnen o.m. in 

de Vaderlandstraat aanmoedigingspremies worden 

overwogen voor het veralgemeend herwaarderen van de particuliere voortuintjes, om op die manier 

verwaarlozing of inname door verharding en/of autostaanplaatsen ongedaan te maken. 

 

7. Naar groene hoofdinvalswegen (Krijgslaan, Kortrijksesteenweg en Voskenslaan; voor St-

Denijslaan: zie hieronder punt 8).  

We zijn van mening dat deze straten (“lanen”!) 

méér dan breed genoeg zijn om er een ruime 

afboording met stadsbomen te voorzien. Stad 

Gent hanteert nu voor elke straat die opnieuw 

aangelegd wordt een aftoetsingskader waarbij 

Comfort, Waterinfiltratie én Aanleg van Plant-

/Boomvakken onderzocht wordt. De heraanleg 

met bomenrijen in de Clementinalaan, 

Elisabethlaan en Fabiolalaan kan in dit opzicht 

als na te volgen voorbeeld gelden (dit in 

tegenstelling tot de Voskenslaan, waar de 

herinrichting tussen 2001 en 2004 resulteerde 

in één troosteloze betonvlakte). 

Afb. Krijgslaan: deze ruim 450-meter lange parkeerstroken (tussen Galglaan en Sterre) kunnen aan 

beide zijden van de rijweg door een brede bomenrij vervangen worden. 

http://sintpietersbuiten.be/themas/mobiliteit/mobiliteit-2/265-herwaarderingsvoorstellen-de-smet-de-naeyer-park-en-omgeving-stand-van-zaken
http://sintpietersbuiten.be/themas/mobiliteit/mobiliteit-2/265-herwaarderingsvoorstellen-de-smet-de-naeyer-park-en-omgeving-stand-van-zaken
http://sintpietersbuiten.be/themas/mobiliteit/mobiliteit-2/265-herwaarderingsvoorstellen-de-smet-de-naeyer-park-en-omgeving-stand-van-zaken
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/210321-Wijklabo-presentatie%20ontwerpplan-DSDN.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20210322_presentatieWijkscan_WijklaboIII.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20210322_presentatieWijkscan_WijklaboIII.pdf
https://www.standaard.be/cnt/6s1h17kp
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Stand van zaken: er bestaat bij de verschillende instanties (Krijgslaan en Kortrijksesteenweg zijn 

Gewestwegen) weliswaar oprechte belangstelling voor onze voorstellen, maar de uitvoering blijkt niet 

evident. Met de regelmaat van de klok blijven we betrokken overheden aan onze plannen herinneren. 

Ook het voorstel tot beduidende versmalling van de Krijgslaan (van 2x2 naar 2x1 rijvakken, waardoor 

er aanzienlijke oppervlakte groene ruimte bij kan komen) geniet bijval, maar botst op allerhande 

administratieve complicaties. 

 

Afb: in de 

Kortrijksesteenweg is de 

“parkeerstrook” (o.m. 

ter hoogte van “De 

Zilversterre”) 

overduidelijk véél te 

smal. Waarom deze niet 

over de hele lengte 

gewoon vervangen door 

stijlvolle groenperkjes ? 

Met het oog op de 

verkeersveiligheid voor 

fietsers komt deze 

groenvoorziening daarbij wellicht best tussen fietspad en rijweg. 

 

In het kader van het “vergroenen” van de 

Voskenslaan konden wél al enkele deelprojecten 

worden gerealiseerd, o.m. ter hoogte van de 

Maaltebruggestraat (Afb). In 2016 identificeerden 

we tijdens een inspiratiewandeling talrijke stukjes 

overtollige verharding.  

We vernemen dat in 2022 de trambedding in de 

Voskenslaan wordt heraangelegd. Het lijkt ons 

aangewezen om dan een aantal van die mogelijke 

onthardingen te realiseren. De Voskenslaan moet 

aangepast worden aan klimaatverandering. 

 

 

In de Kortijksesteenweg bevindt zich tussen de 

spoorweg en Sterre (een afstand van ruim 

800meter) reeds 1 boomvak - misschien kunnen 

we daar al wat mee aanvangen ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://tinyurl.com/2x447kbs
http://sintpietersbuiten.be/activiteiten/147
http://sintpietersbuiten.be/activiteiten/147
https://tinyurl.com/yx94mvm6
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8. St-Denijslaan “West” (deel tussen Vaerwyckweg en Snepkaai): herstellen van het karakter als 

laan door over de hele lengte en aan beide zijden van de rijweg bomen te heraanplanten, en er ook -

als snelheidsremmende 

maatregel- lokaal 

“groene” 

wegversmallingen aan te 

leggen door middel van 

bijkomende perkjes met 

bomen en/of 

plantenbakken. 

 

Stand van zaken: St-

Denijslaan blijft ook na 

de heraanleg in 2015 -

met uitzondering van 

sporadische verkeersremmende ingrepen- helaas een racebaan. We blijven ons evenwel inzetten voor 

méér snelheidsbeperkende maatregelen en vooral: méér ontharding en méér buurtgroen. 

 

9. “ ‘tReintjespark”: 

de bestaande groenzone vanaf de “bocht” in 

de St-Denijslaan langsheen de spoorweg 

(3,4ha) wordt in het Ontwerp RUP 

“Groen” (blzn. 53-59) beschermd als groene 

ruimte. De kaalslag-drift van Infrabel intomen 

blijft er evenwel een aandachtspunt. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Verbeteren van de woon- en leefkwaliteit van de bewoners in de Dupuislaan/St-Denijslaan en 

omgeving door de aanleg van een verhoogde berm met groenscherm (bomen) als visuele en 

akoestische buffer ter hoogte van de intussen afgesloten op- en afrit met de R4. 

 

Stand van zaken: nog niet 

gerealiseerd, maar we blijven er 

wel naar streven. Ook de 

opmerking mbt het voorzien 

van een fietsaansluiting met de 

R4 nemen we mee. 

  

 

 

 

 

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/02e_NO_bundel%20Gent%20deel%205_ontwerp.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/02e_NO_bundel%20Gent%20deel%205_ontwerp.pdf
https://sintpietersbuiten.be/ruimtelijke-planning/281-kaalslag-spoorwegberm-st-denijslaan-update
https://www.facebook.com/sintpietersbuiten/photos/a.245634225592296/1818916324930737/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDxdKqnoLHyRal6w7NHJA6sJG9xESJanWAwnjwbOF734II2WtcPrnx5aGgH9goZWv81cf3QoAVHFsZ3X3_0aEOUArM5uKQfsm-4ucZM92PjJrN-7ADVRtQihe0QI6mDTCBzU_p63MHIhBO2iQ5Igbv06-lT3EBZf924G04vGJVCYZ5Yg-MtkS9Twmh3_LZWLkZ2xPKKZcFZbLr4FWAYUO72RyesL4kFzXENIPNva-o6QvRSqZuqMdY51ZDudT51TkHe83zdkwh582WMuYjSDyrxCLSfcRGSZpJNUBUg9SP0A_e1UCUj5g&__tn__=-R
https://www.facebook.com/sintpietersbuiten/photos/a.245634225592296/1818916324930737/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDxdKqnoLHyRal6w7NHJA6sJG9xESJanWAwnjwbOF734II2WtcPrnx5aGgH9goZWv81cf3QoAVHFsZ3X3_0aEOUArM5uKQfsm-4ucZM92PjJrN-7ADVRtQihe0QI6mDTCBzU_p63MHIhBO2iQ5Igbv06-lT3EBZf924G04vGJVCYZ5Yg-MtkS9Twmh3_LZWLkZ2xPKKZcFZbLr4FWAYUO72RyesL4kFzXENIPNva-o6QvRSqZuqMdY51ZDudT51TkHe83zdkwh582WMuYjSDyrxCLSfcRGSZpJNUBUg9SP0A_e1UCUj5g&__tn__=-R
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11. Uitbreiding van het “petanque”-pleintje aan de 

Stormvogelstraat door de groenzone langs één zijde 

uit te breiden: GEREALISEERD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Maaltebruggestraat:  

Ook hier zien we mogelijkheden tot 

“ontharden” en “vergroenen”. Naast het 

aanleggen van straatgeveltuintjes en 

gevelslingers richtten we ons al bij herhaling tot 

de Stad met de gefundeerde vraag naar lokale 

ingrepen ter verbetering van de woonkwaliteit 

en de (verkeers)veiligheid, o.m. door het 

plaatsen van stijlvolle plantenbakken. We 

blijven deze vraag herhalen. 

 

 

 

 

13. een nieuw parkje in de Maaltebruggestraat: 

Stad Gent heeft beslist haar Depots te centraliseren en 

daardoor komt op termijn het terrein van Stad Gent in 

de Maaltebruggestraat (waar zich nu het Fietsdepot 

bevindt) vrij. 

 

Dit ca.10.000m2 groot perceel (Afb) is voor 

voetgangers en fietsers ook via de Voskenslaan 

bereikbaar. 

 

Ook hier zien wij, complementair met de geplande 

inbreiding, veel mogelijkheden voor bijkomend 

buurtgroen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://sintpietersbuiten.be/natuur-en-duurzaam-wonen/251-ontharding-stormvogelstraat
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/stad-gent-bouwt-depots-en-hubs-om-interne-logistiek-te-verbeteren
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/stad-gent-bouwt-depots-en-hubs-om-interne-logistiek-te-verbeteren
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14. Bijkomend groen op het kruispunt Poelsnepstraat-Ganzendries: 

 

In 2016 beloofde Stad Gent ons een wegversmalling 

in de Ganzendries ter hoogte van het kruispunt met 

de Poelsnepstraat. We wachten geduldig tot de werf 

van het Lucernacollege klaar is, maar daarna willen 

we dit gerealiseerd zien. En we verwachten 

natuurlijk dat dit gepaard zal gaan met ontharding 

en groenaanleg. 

 

 

 

 

  

15. Groene trambedding:  

van de grasbegroeiing tussen de tramsporen in de Kortrijksesteenweg (deel tussen St-Denijslaan en 

Ganzendries, ca. 300m; Afb links) komt maar weinig of niets terecht. De foto van de situatie in de 

Blaisantvest (rechts) laat zien dat een “groene” invulling wel degelijk tot de mogelijkheden behoort. 

Een oplossing ligt niet direct voor de hand: doordat VVM “De Lijn” over dit rijvak-voorbehouden-voor-

trams ook haar bussen laat rijden, krijgt het gras er geen kans om te groeien … . We zijn ervan 

overtuigd dat een oplossing kan gevonden worden, die dan ook kan worden toegepast voor de 

trambedding in de St-Denijslaan (deel tussen Kortrijksesteenweg en Ganzendries/Mathildeplein: 

ca.300m). 
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16. Straatgeveltuintjes: 

Heel wat buurtbewoners hebben intussen al een geveltuintje aangelegd en we blijven ons inzetten 

voor het verder promoten van de aanleg ervan. Ook voor “groene” snelheidsremmende maatregelen 

en lokale wegversmallingen, in de vorm van perkjes met bomen of stijlvolle bloembakken zetten we 

ons in. We zijn ervan overtuigd dat er nog veel 

potentieel aanwezig is in onze woonwijk. Wil je 

graag zelf een handje uit de mouw steken ? Meer 

info en contactgegevens hier. 

 

Daarnaast biedt Stad Gent onder de noemer “Hier 

bloeit de buurt” buurtbewoners de mogelijkheid 

een plantvak in eigen beheer te nemen. 

 

Afb: ook UGent heeft een eigen “Living 

Lab/Stadsacademie” op Campus Sterre, en staat 

eveneens open voor de buurt. 

 

 

17. 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”. 

 

Op de terreinen van de GO!/HoGent 

(Voskenslaan) is er nu reeds een permacultuur-

initiatief “Het Drakennest” dat hierin een 

stimulerende rol wil spelen. 

 

Onze noordelijke Stationsburen van “De 

Hoveling” hebben intussen een prachtige 

buurtmoestuin langs de Fabiolalaan. 

 

18. (her)Aanleggen van speelterreinen. 

Momenteel beschikt onze woonwijk over slechts één speeltuintje: in een afgelegen hoekje van 

de Flamingostraat. Dit speelpleintje grenst aan een verbinding tussen huizen en de Voskenslaan. 

Een doorgang zou de kinderen uit de Voskenslaan kunnen laten meegenieten van dit speelpleintje en 

zou hen bovendien een snellere verbinding geven met de Freinetschool in de Maaltebruggestraat. 

Deze "Trage Weg" via het speelpleintje zou tevens voor meer sociale controle en veiligheid zorgen op 

het speelpleintje. 

 

Buurtbewoners zijn al jaren vragende partij naar méér speelruimte en daar zijn heel wat 

mogelijkheden voor, bijvoorbeeld: 

- op de terreinen van de HoGent Campus Schoonmeersen (Voskenslaan) 

- het “petanque”-pleintje in de Stormvogelstraat 

- een speeltuin en/of speelfontein op het nieuw aan te leggen autovrije Mathildeplein. 

 

https://www.facebook.com/sintpietersbuiten/posts/1929484137207288?__xts__%5B0%5D=68.ARBSb0a5g_50YP8g5Z1zj1Db3KCKUMIceA_Baebtm4-elkmwGpJoAGGEvdGeGQHENo39PMIWh70RdgCjKYbdavJPbo3x0xfF-odEZ1ZBVoi4ZkQJSLeNgvXSq3E_Y68upI1rDbGIIBbpogTXSQcAYYEZrY_tKUYeHRTpwq24jR7Volcn9dCD9dIR1Col-0de4wA2appAti35eRCHaS1LV3g1Czqc9V0QZF-Pluk0P--O5h2JVBdiZ64GpW4NhJ-IS_hnyJcOgtWlKeaGvVmKrIC96S2RZ-j-r5tljz_QNwH5zh7nwy9sOjqXz-dVSO6-eznA20BElJKliWpQovyCWs3r8QiGTs_HJ3fvYsYxngQkJknO-PbsGSmL4PIFxjd5S-0aVEf8psBVR619LLdyphNhpw&__tn__=-R
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ik-wil-mee-doen/buurtbeheer/straattuinen-gent/neem-een-straattuin-beheer
https://www.facebook.com/Duurzaamheidskantoor/photos/pcb.2865434323518423/2865372713524584/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Duurzaamheidskantoor/photos/pcb.2865434323518423/2865372713524584/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HetDrakennest
https://www.facebook.com/dehoveling
https://www.facebook.com/dehoveling
https://stad.gent/nl/buitenlocaties/speeltuin-flamingostraat
http://sintpietersbuiten.be/trage-wegen/132-trage-wegen-door-sint-pieters-buiten-finale-versie
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Wél komen er zeker al “Spelprikkels” in de nieuwe parkdelen aan beide “kop”-zijden van de 

Congreslaan (zie hierboven 6), en is ook volop speelgelegenheid in het vlakbij gelegen Lucas de 

heerestraat en Maaltebruggepark (Afb). 

 

Bovendien heroveren we tijdens de 

vakantieperiodes de rijweg 

met Speelstraten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Ook in het natuurgebied “Overmeers” zijn we actief met o.m. Werkdagen, Dauwtochten, 

Plantenwandelingen en tijdens de “Gentsche Gruute Kuis”. Daar zullen we erover waken dat de 

boszone tussen het natuurpark en de St-Denijslaan behouden blijft! 

 

 

Zie je nog meer mogelijkheden ? Heb je zin om mee je schouders te zetten onder de leefbaarheid en 

de woonkwaliteit van onze wijk ? Contacteer ons op: info@sintpietersbuiten.be  

https://stad.gent/nl/buitenlocaties/speeltuin-lucas-de-heerestraat
https://stad.gent/nl/buitenlocaties/speeltuin-lucas-de-heerestraat
https://tinyurl.com/hrzcnykw
https://www.facebook.com/sintpietersbuiten/posts/1673943719427999?__xts__%5B0%5D=68.ARCTqGUlbPERh1jwt4SuMfOU8VWUOUbWzzoygDaO0HvvvoQvyWfPANAJ9ReSCCk7RHD6hhMNMV_JgV5zIcrkh607mSsnFM6ve0AlUysxMCVowKc9PF_aYAApevgd4BnksA4aFK_IG1LtlGFE42a4OSRSlDR46KAw9mok4qCumbrf3oX8O80UzEZvxeypkilAqrvXht24tZnHJVpcYGv-Cp8OZxs1rFlZPai-Wtx6K_FCkVqO8YeNFq3KBlfayAK5supw-Cv_vnJhEy1iWRKvLnpMbczuInV0gdJvmsaCjJaVTKkFnqisug&__tn__=-R
https://stad.gent/nl/buitenlocaties/overmeers
http://sintpietersbuiten.be/overmeers
https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/wat-kan-je-zelf-doen/gentsche-gruute-kuis
mailto:info@sintpietersbuiten.be

