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4.5

Mariakerke

4.5.1

ruimtelijke analyse

SITUERING

Deze wijk is ontstaan op de kastelengordel ten noorden van Gent (zie hiervoor de topografische
kaart ‘Dépôt de la Guerre’ van 1914). De kastelen structureren vandaag de wijk op drie verschillende
manieren:
• De kastelenparken met de oude bomen staan in sterk contrast met de andere kavels in de wijk
en stralen een publiek karakter uit. De gemiddelde oppervlakte van de percelen is 800 m². De
kasteelpercelen zijn tot 34.000 m² groot.
• De Botestraat, de enige recht doorlopende straat in de wijk, waarlangs de meeste van de
kastelen gelegen zijn, is een belangrijke verbindingsweg en ontsluit ook de wijk op een
degelijke manier. De kastelengordel loopt ook buiten het gebied van de wijk door.
• Vandaag zijn verschillende publieke en verzorgende voorzieningen in de kasteelgebouwen
ondergebracht; wijkcentrum, dienstencentrum, psychiatrisch ziekenhuis, dagcentrum voor
mindervaliden, café.

BEBOUWDE RUIMTE

Het bebouwingspatroon van Mariakerke wordt gekenmerkt door de geleidelijke concentratie van
woningen naar het centrum. In het noorden worden nieuwe verkavelingen aangelegd en in het
zuiden van het gebied wordt binnen de bestaande bebouwing verder verdicht (zie hiervoor kaart
‘ouderdom bebouwing’). Ook de woontypes zijn georganiseerd langs een noord-zuid as: concentratie
van eengezinswoningen in het noorden en aaneengesloten bebouwing in het zuiden (zie kaart
‘woningtypes’).
Voorzieningen, winkels en horeca zijn gebundeld langs de verbindende wegen, meestal aan de rand
van de wijk.

ONBEBOUWDE RUIMTE

Mariakerke heeft een gemiddelde perceelsdichtheid van 12,15 percelen/ha. Het straatpercentage is
met 14,8% van het studiegebied, dubbel zo hoog als in Tervuren.
Vandaag is de wijk in Mariakerke heel dicht bebouwd en het aandeel lege percelen is laag (zie kaart
‘details lege percelen’: Mariakerke is met 11,8% heel laag.). De nog leegstaande percelen kunnen in
twee categorieën worden opgedeeld:
• alleenstaande, kleine percelen van een verkaveling verspreid over het volledig studiegebied;
• akkerland in het noorden van het gebied dat vandaag door nieuwe verkavelingsprojecten
ontwikkeld wordt.
Door recentere ontwikkelingen worden de laatste nog leegstaande restruimtes binnen de wijk verkaveld.
Hierdoor ontstaat een gevoel van een volgebouwde wijk (zie ook interviews in Mariakerke in deel
4.5.2.). Op twee plaatsen zijn zelfs de randen van de grote kasteelpercelen mee verkaveld. De publieke
ruimte is tot zijn minimum beperkt en informele restruimtes in de wijk bestaan nauwelijks.
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4.4.2

demografische analyse

deelverkavelingen. Dit is tevens duidelijk te merken bij de interviews, i.e. geen enkele bewoner
praat over de case als ‘zijn’ verkaveling of buurt, maar bedoelt hiermee telkens het geheel van een
aantal direct omliggende straten, die doorgaans gelijktijdig aangelegd zijn.

DE RESPONDENTEN

R1: Man en vrouw, beiden 50 jaar en afkomstig uit Wondelgem; 3 thuiswonende kinderen van 16,
24 en 25; zij huisvrouw, hij zelfstandige (sanitair); hebben 3 auto’s; perceelsgrootte: 800 m²; wonen hier 15 jaar; ouderdom woning: 15 jaar.
R2: Vrouw, 64 jaar, heeft man van 66 en zijn afkomstig uit Sint-Niklaas en Oudenaarde; 3 uithuizige kinderen van 38, 37 en 40; beiden in pensioen; hebben 2 auto’s; perceelsgrootte: 900 m²; wonen hier 40 jaar; ouderdom woning: 40 jaar.
R3: Man en vrouw, respectievelijk 45 en 43 en afkomstig uit Wondelgem en Evergem; 3 thuiswonende kinderen van 15, 17 en 19; zij huisvrouw, hij hoge functie bij een bank; hebben 2 auto’s;
perceelsgrootte: 1200 m²; wonen hier 18 jaar; ouderdom woning: 18 jaar.
R4: Man en vrouw, beiden 59 en afkomstig uit Gent; 3 uithuizige kinderen van 22, 34 en 36; beiden in pensioen; hebben 1 auto; perceelsgrootte: 1100 m²; wonen hier 34 jaar; ouderdom woning:
34 jaar.
De gestructureerde diepte-interviews werden verder aangevuld met 3 lossere gesprekken met bewoners van de woonwijk.

Het is op dit niveau dat men doorgaans wel vindt dat er meer publiek groen of ontspanningsmogelijkheid kan/mag zijn: een buurtplein met zitbankjes, een speelpleintje voor de kinderen en doorsteken tussen de verschillende deelverkavelingen in de vorm van wandel- of fietsverbindingen kwamen naar voren. De algemene indruk leeft dat hier evenwel geen plaats meer voor is omdat alles
min of meer ‘volgebouwd’ is. De functie van het gewenste publiek groen en de ontspanningsmogelijkheid dient dan ook vooral geïnterpreteerd te worden in termen van ‘zuurstof’ en ‘verluchting’
brengen in de buurt. De sociale functie is hier duidelijk ondergeschikt aan, aangezien men in het
algemeen reeds tevreden is over het gewenste sociaal contact. Toch lijkt dit wel mooi meegenomen
om de sociale contacten uit te breiden die zich doorgaans tot de direct omliggende woningen beperken.

voorzieningenaanbod
Over het lokale voorzieningenaanbod is men gemiddeld tevreden, vooral door de nabijheid van
Wondelgem en Gent. Buurtwinkels – zoals een bakker, slager, krantenwinkel, een superette die op
zondag open is – voor de kleine snelle boodschap waar men gemakkelijk te voet of per fiets naar
toe kan, zijn evenwel niet gelijkmatig verdeeld of ondermaats (mede door een verbod op handel in
sommige deelverkavelingen). Bijgevolg wordt relatief snel de auto genomen om zich ook binnen
de verkaveling te verplaatsen.

DE WOONWIJK

De woonwijk is gelegen aan de rand van Gent en is zo’n 279 ha groot. Hij telt enkele kleine kasteelparken die evenwel opvallend aanwezig zijn. Het gros van de woningen is gerealiseerd in de
periode 1960-1980, met een belangrijk aandeel woningen uit de jaren zestig. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is er met 53 jaar dan ook eerder hoog en het aandeel gezinnen met kinderen
erg laag (30%). De kans dat hier momenteel woningen op de markt komen is dus relatief groot. Het
aandeel open en halfopen bebouwing ligt aan de lage kant, er zijn een 10% appartementen die geconcentreerd voorkomen in de verkaveling. De woningen zijn eerder middelgroot, i.e. 50% is tussen 55 m² en 85 m² en 30% is groter dan 105 m², en de tuinen zijn eveneens van een gemiddelde
grootte. Het vervangingsinkomen domineert in de verkaveling (ca. 40%), het aandeel gezinnen met
1 voltijds inkomen bedraagt er 30%.

DE WOONBELEVING SENSU LATO

sociale en fysieke omgeving
De respondenten wonen allen graag tot zeer graag in de verkaveling. De meesten hebben bovendien vrienden en/of familie in de verkaveling wonen of net daarbuiten. Buurtproblemen zijn onbestaande en het veiligheidsgevoel is goed, hoewel enkele bewoners reeds te maken hadden met autoinbraak. Het optimale sociaal contact en de hieruit voortvloeiende sociale controle liggen aan de
basis. Hierbij dient wel opgemerkt dat de geselecteerde verkaveling samengesteld is uit een aantal

Grontmij

Hogeschool Gent

WES

XDGA

evoluties
De bewoners zijn zich bewust van een zekere buurtdynamiek, van de vaststelling dat jongere gezinnen instromen en oudere vertrekken. Dit wordt doorgaans als positief ervaren, hoewel vroegere
sociale contacten niet evenwaardig worden vervangen. In het algemeen stelt men zich wel vragen
bij de toenemende dichtheid van de buurt en simultaan verdwijnen van de open ruimte. Deze laatste
was dus een doorslaggevende factor bij de woonplaatskeuze, die vandaag niet meer zo duidelijk
speelt. De ‘rust’ in de buurt lijkt hier evenwel niet of veel minder onder te lijden, mede doordat het
hoofdzakelijk geen ‘luidruchtige stadsmensen’ of ‘grote (migranten)gezinnen’ zijn die er komen
wonen.
Als voelbare ondertoon is uit de interviews een zekere ongerustheid te merken over de toekomst
van de buurt: “Hoe lang gaat men hier nog blijven bij bijbouwen? Tot er geen m² vrije ruimte meer
overblijft?”; “Wanneer en hoe gaat de gemeente nu eens werk maken van de buffering van de R4?
Want ze gaan daar een autosnelweg van maken en toch bouwt men daar altijd maar bij”; “Ik zou
hier graag zo lang mogelijk blijven wonen, maar dat valt natuurlijk nog te zien… “; “Ik hoop hier
te kunnen blijven wonen, maar ja, wie kan dat nu nog met zekerheid zeggen…”.

eindrapport
pagina 144 van 337

UITWERKING VAN ZES ILLUSTRERENDE CASES

Bij het voorleggen van de nieuwe woonconcepten werd veelal in de eerste plaats verwezen naar de
beperktheid qua mogelijkheden wegens de lopende afbetaling.

DE WOONBELEVING SENSU STRICTO

woongeschiedenis
Bij de keuze voor de verkaveling speelden steeds de aspecten ‘nabijheid van Gent’ en ‘rustig en
groen’ een voorname rol. Dichter bij Gent of ín de stad woont men liever niet. Men is hier komen
wonen als resultaat van een vooraf geplande en gefaseerde zoektocht naar een definitieve woonplaats in de buurt van de geboorteplaats of in de nabijheid van het werk. Voorafgaand is men reeds
een 2-tal keer verhuisd, zeer vaak dus in de regio rond Mariakerke, alvorens hier een stukje grond
te kopen. Men kocht dit van de verkavelaar, die men doorgaans niet meer kent, en bouwde er zijn
woning naar believen op (of liet dit doen door een aannemer). Vaak stond het aantal kinderen in
deze fase reeds min of meer vast, een extra ruimte die zowel als bureau, opbergplaats of als kinderslaap- of leefkamer kon dienen moest dit opvangen. Latere of geplande verbouwingswerken zijn
vaak niet ingrijpend of bijkomstig.

toekomst
Bij het bouwen is geen rekening gehouden met het verouderingsproces of het is toevallig dat de
meeste leefruimtes op de begane grond zijn. Toch wil men zo lang mogelijk in de eigen woning
blijven wonen, i.e. het moment waarop de keuze zich opdringt wordt zover mogelijk vooruitgeschoven. Over de toekomstige wooncarrière is dan ook zelden nagedacht. In dit verband komt als
eerste een afwijzing van een bejaardenhome of serviceflat consequent naar voren, het is voor velen
geen optie, hoewel het hen toch de enige lijkt. Er speelt doorgaans wel een besef dat de woning te
groot wordt wanneer alle kinderen het huis uit zullen zijn, maar dan wordt vaak al aan de kleinkinderen gedacht of soms ook aan het feit dat er in principe plaats genoeg zou zijn voor iemand om er
te wonen.
Wanneer de kinderen reeds het huis uit zijn, stelde men zich wel al duidelijke vragen in verband
met de veranderende woonbehoefte, maar hier blijft het doorgaans bij. De oplossingen of alternatieven waartussen gekozen wordt, zijn klassiek en voor de hand liggend (lege kamer wordt bureel
of logeerkamer voor het kleinkind, men rekent indirect op hulp van de kinderen bij het ouder worden, men overweegt het intrekken bij de kinderen bij verminderde gezondheidstoestand). Men is
zich algemeen bewust van een zekere ‘bouwgrondproblematiek’, zowel in termen van schaarste als
in termen van bedreiging van de open ruimte. Ook in verband met de woontoekomst van de
(klein)kinderen heeft men zich wel eens vragen gesteld: “Hoe gaan zij in godsnaam nog een stuk
bouwgrond kunnen betalen?”; “Hier is het in ieder geval al veel te duur geworden voor hen om
nog een huis of grond te kopen”.

DE MOBILITEIT

Ondanks de ligging nabij het stadscentrum van Gent is het autobezit in Mariakerke hoog. Desondanks is het gebruik ervan voor woon-werkverkeer eerder beperkt en de tevredenheid over het OVaanbod groot. Voor grote boodschappen neemt men de auto naar Wondelgem of Gent. Ook binnen
de verkaveling wordt echter relatief snel naar de auto gegrepen voor verplaatsingen in het algemeen, dit lijkt het gevolg van de versnipperde ontstaanswijze van de verkaveling, die als een ongecontroleerde aaneenrijging van deelverkavelingen (i.e. buurten) kan beschouwd worden (momenteel vindt uitbreiding richting R4 plaats). De openbaarvervoervoorziening heeft via lijnaanpassingen deze globale evolutie wel gevolgd, maar tram- en busverbinding naar Gent moeten respectievelijk dichterbij en rechtstreekser om toch een volwaardig alternatief te bieden voor het frequent autogebruik. Voor de verschillende ontspanningsbezigheden wordt zeer vaak de auto genomen, naar
school gebeurt per fiets of bus.

DE RUIMTELIJKE ORDENING

De respondenten waren allen eigenaar-bouwers, die reeds een 15- tot 35- tal jaar in de verkaveling
woonden. Zij kwamen niet in contact met projectontwikkelaars of grote verkavelaars, maar kochten
hun solitair perceel en zochten individueel een aannemer en architect. Een minimum aan (standaard) verkavelingsverordeningen was van kracht, zoals de nokhoogte, afstand tot de perceelsgrens,… Geen speciale stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing. Van een geldend
BPA/RUP zijn zij niet op de hoogte en weten doorgaans niet wat ze betekenen, zo ook voor het
ruimtelijk structuurplan. Van een herverkavelingsplan hebben de bewoners eveneens nog nooit gehoord, maar van de betekenis kunnen zij zich wel iets inbeelden. Dat hun verkaveling, en dus hun
buurt, in stedelijk gebied ligt, zegt hen eveneens weinig. Hun attitude is algemeen positief tegenover de ruimtelijke ordening, zij ondervonden geen hinder bij het realiseren van hun woonplannen.
Er is een duidelijke onvertrouwdheid te merken met het huidige planningsera en haar geldende instrumenten, alsook met de huidige projectmatige manier van werken bij het realiseren van verkavelingen.

NIEUWE WOONCONCEPTEN EN TOEKOMSTIGE SCENARIO’S

het draagvlak voor de woonconcepten
woonkost
De respondenten vinden hun woonkost ‘te doen’ tot hoog. 1 respondent betaalt niet meer af, maar
vond zijn woonkost vroeger ‘gewoon’. 1 respondent heeft de grond en woning gekregen van de
schoonouders en heeft altijd een lage woonkost gehad. Men is zich duidelijk bewust van de enorme
meerwaarde die de grondgebonden woning doorheen de tijd gekregen heeft, allen schommelend
tussen de 250.000 en 300.000 euro. Niemand heeft speciale plannen wanneer de lening afbetaald is.
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de ‘kangoeroewoning’
Aanvankelijk stond men hier weigerachtig tegenover, maar veel heeft te maken met het niet gekend
zijn en louter praktische zaken. Zo werd lawaaihinder aangehaald en privacy (terwijl de ‘kangoeroewoning’ als 2 volledig gescheiden woningen kan gebouwd worden), alsook de vigerende verkavelingsverordeningen (terwijl de nokhoogte en perceelsgrensafstand ed. als hinderpaal kunnen opgeruimd worden door een hiertoe faciliterende overheid). ‘Ieder zijn eigen plekje’ is eveneens een
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terugkerend argument, doch ingegeven door de huidige ‘normale’ gang van zaken. Het zijn vooral
de oudere gezinnen die hun bedenkingen hebben bij dit woonconcept, en bezien dit als ‘niet meer
van toepassing’ aangezien hun kinderen reeds een eigen huis hebben. De jongere gezinnen gaven
daarentegen eerder blijk van interesse, maar dit was hoe dan ook toekomstmuziek voor hen. Ook
werd gewezen op de structurele onmogelijkheid voor een extra bouwlaag. Het relatief grote aandeel
oude woningen dat hier op de markt komt en de instroom van jonge gezinnen, het feit dat men
veelal toch rekent op de hulp van de kinderen in een later (ouder) stadium en het aanwezige besef
van een zekere ‘bouwgrondproblematiek’, maken de ‘kangoeroewoning’ tot een betrekkelijk goede
kanshebber voor deze case.
de ‘zorgwoning’
Dit werd algemeen twijfelachtig onthaald, daar men zich de kostprijs en haalbaarheid van dit concept afvraagt. Na duidelijk te stellen dat de bedoeling van dit concept een brede doelgroep bereiken
is (eventueel met overheidssubsidies) en de onbenutte ruimte tussen de open woningen nuttig aanwenden is (de perceelsgrens en hieraan gekoppeld ‘niemandsland’ dus concreet bruibaar maken),
werd toch een duidelijke interesse kenbaar. Dit was vooral zo bij de oudere gezinnen, die nadrukkelijk leken na te vragen of “dit dan uiteindelijk veel aan de woning zelf zou veranderen?” en of
“dit dan veel minder zou kosten dan de ‘kangoeroewoning’ of een serviceflat?”. Zij zijn duidelijk
niet erg happig om nog grote verbouwingswerken door te voeren, iets ‘kant-en-klaars’ lijkt hen beter. Vooral met de onderliggende idee van een daartoe faciliterende wetgeving die praktische hinderpalen opruimt (zoals afstand tot de perceelsgrens, tot de rooilijn, …) en dit betaalbaar maakt
voor de ‘gewone’ mensen, leken de oudere en sommige jongere gezinnen hiervoor open te staan.
Mede ingegeven door het feit dat men hier op vrij eenvoudige wijze lang in de vertrouwde omgeving kon blijven, aangezien bijna alle respondenten uit deze regio van Mariakerke afkomstig waren
en hier al 15 tot 35 jaar woonden.
de ‘pensioenwijk’
Dit sprak verschillende gezinnen onmiddellijk aan, hoewel anderen ook onmiddellijk ‘neen’ zeiden. Dit woonconcept leek geen ‘misschien’ of ‘ik weet het niet’ teweeg te brengen bij de respondenten. Niet-geïnteresseerden willen in een ‘gemengde’ omgeving blijven wonen en verafschuwen
het oud worden tussen andere ‘oudjes’. Geïnteresseerden zagen het als ‘iets nieuws’ en ‘iets sociaals’, het trok hen aan omdat het minder op ‘zieken- en bejaardenhuispraktijken’ leek, ook al zou
het meer kosten. Maar alweer wil men hiervan het eerste voorbeeld wel eens in de realiteit zien.
de ‘tuingroep’
Men stond hier met enige argwaan tegenover, i.e. het ‘delen’ van ‘persoonlijk’ bezit met anderen
leek een bron van frustratie en burenruzie. “We hebben hier een goed sociaal contact met onze buren en we zouden dat graag ook zo houden” was een vaak terugkerende mening. Het ‘tuingroep’concept houdt duidelijk een (te) grote attitudeverandering in, des te meer als dit bij reeds bewoonde
percelen moet gebeuren. Niettemin spreekt het idee van de grotere tuin voor een lagere kost wel
aan, het zou bovendien terug wat extra ‘zuurstof’ in de woonomgeving brengen. Ook naar het onderhoud van het eigen perceel toe in een later (ouder) stadium, spreekt het idee van gedeelde onderhoudskost voor de niet-bebouwde oppervlakte wel aan. Meer dan bij de andere woonconcepten
werd hier evenwel aangehaald dat men “dat toch niet zomaar met iedereen zou zien zitten”. Sommigen haalden aan dit enkel met de kinderen, familie of vrienden te doen, anderen haalden aan dit
juist niét met kinderen, familie of vrienden te doen. ‘Moest’ men verhuizen en op zoek zijn naar
een nieuwe woonplaats, zouden enkelen wél gerust een deel van de eigen tuin willen opgeven voor
een centraal gelegen (semi-)publieke ruimte, bedoeld voor de omwonenden hiervan (de gemeente
staat dus wel in voor het onderhoud van deze ruimte). Het lijkt voor de meeste gezinnen een
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‘nieuw’ en ‘aangenaam’ alternatief van wonen voor de ‘traditionele’ buurt (waarmee de huidige
eigen buurt bedoeld wordt).
de ‘privaat beheerde buurt’
Dit concept werd als ‘onnodig’ en ‘onwenselijk’ bestempeld. Men ziet geen verbetering van de
huidige situatie in door middel van dergelijk concept, het wordt eerder als afstotend dan aantrekkelijk ervaren. De vrije tijd wordt liever anders aangewend dan aan het reilen en zeilen van een bewonersvereniging, die volgens sommigen bovendien oorsprong van zinloze discussies en burenruzies kan zijn.

de omkaderende scenario’s
Bij de bewoners heerst unanimiteit omtrent het scenario van ‘verluchting’. Herverkaveling met het
oog op ‘verdichting’ stoot hier op ernstig algemeen verzet. Veel heeft ook te maken met de manier
van voorstellen, i.e. ‘herverkaveling’ en ‘verdichting’ an sich hebben in globo een pejoratieve connotatie, maar veel van de voorgelegde woonconcepten die enige interesse konden wekken kaderen
wel in een specifiek verdichtings- of herverkavelingscenario. Het komt erop aan de wensen en behoeften van de bewoners bloot te leggen waaraan deze concepten beantwoorden.
Het gemeenschappelijk bezit en gebruik van een tuin lijkt voor velen problemen te scheppen wanneer dit zonder meer in hun huidige situatie zou toegepast worden, maar de aantrekkelijke voordelen (woonkostverlaging, grotere tuin) zouden hen doen twijfelen moesten zij ‘opnieuw’ kunnen
beginnen. Het individueel perceel met voldoende grote eigen tuin blijft evenwel (gemakkelijkheidshalve) overduidelijk de nummer 1. Terwijl het wonen in groepsverband op deze manier (i.e.
volgens het ‘tuingroep’-concept) betwijfeld wordt, wordt het groepswonen met semi-publieke
ruimte als overwegend positief voorgesteld. De overheid als eigenaar en beheerder van deze ruimte
en ook als scheidsrechter, lijkt een vertrouwde zekerheid in te bouwen voor de respondenten bij
deze ‘nieuwe’ woonwijze.
Met betrekking tot de ‘pensioenwijk’ is een duidelijk verschil te merken in voorkeur voor een homogeen of heterogeen woonmilieu. Met betrekking tot de buurt in het algemeen wordt de instroom
van jonge gezinnen als positief ervaren. Hier wordt evenwel telkens slechts in termen van ‘jong’ en
‘oud’ gedacht, niet in termen van ‘levensstijl’ of ‘sociale klasse’ en ‘nationaliteit’. Wanneer het
hier op aan komt, verkiest men duidelijk een homogene omgeving. Groepswonen kan niet zomaar
met iedereen, sociale woningen en andere ‘typische (groot)stedelijkheid’ worden als negatief ervaren en niet passend in de buurt. Er is een duidelijke argwaan te merken omtrent de verstedelijking
van de leefomgeving.
Het op grootschalige wijze herstructureren van de huidige woonomgeving wekt in het algemeen
geen interesse. Men ziet zijn woning en eigendom niet als onderdeel van een geheel. De onvertrouwdheid met een projectmatige aanpak en met een eigen situering in een planningscontext is
hier niet vreemd aan. Dit heeft duidelijk voor gevolg dat men alles ‘boven het hoofd’ ziet gebeuren
en een zekere ongerustheid beleeft.
De respondenten zijn allen duidelijk genetwerkt in de buurt en beschouwen dit als een belangrijke
positieve factor. Hun gehechtheid aan hun woonomgeving heeft dus eerder betrekking op de sociale en praktische kant dan op de fysieke verschijningsvorm. Van status is hier niet echt sprake, hoe-
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wel men beseft dat in hun buurt eerder gegoede mensen wonen. De ‘zorgwoning’ kan daarom als
een goede kanshebber beschouwd worden voor deze case, maar ook het kleinschalig en verspreid
inplanten van zorgfuncties (dus eerder op buurtniveau), zoals serviceflats of bejaardenwoningen,
werd enkele keren gesuggereerd.
Alle respondenten hechten een zeer groot belang aan hun woning, vooral omdat zij die zelf gebouwd hebben, doch sommige voorgelegde nieuwe concepten lijken aan te spreken. Opvallend is
wel dat hier vooral naar het idee verwezen wordt en men doorgaans eerder behoudsgezind is wat de
eigen woning betreft. Enkele jongere respondenten leken evenwel niets definitief uit te sluiten.. Een
externe of dwingende factor – zoals een verslechterende gezondheidstoestand of een faciliterende
en stimulerende overheid – zal duidelijk moeten spelen. Ook een markt die dergelijke woonvormen
aanbiedt, zodat van bij het begín kan beslist worden hierin te stappen, lijkt een belangrijke sturende
factor.
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4.4.3

analyse markt

BELEIDSASPECTEN

TRENDS

•

Respondent stelt dat er door de overheid inzake verdichting vaak koud en warm wordt geblazen. Beslissingen zijn niet consequent. Hij vreest ook dat men zal gaan verdichten in verkavelingen die er niet voor geschikt zijn.

•

“Wat ik wel mis en waar ik mijn klanten geen advies over kan geven, is wat ik moet doen met
een grote villa omdat de overheid daar geen visie op heeft. Het verbaal is: de overheid bepleit
verdichten en als je het wil doen, mag je vaak niet. […] Ik slaag e rin om drie eigenaars met
stukken grond naast elkaar te laten samensmelten. In plaats van een grote villa er op – vraag
naar grote villa’s is onbestaande in Mariakerke – gaan ze akkoord om er acht halfopen bebouwingen op te zetten. Het wordt verkocht aan een promotor. De vergunning wordt geweigerd
omdat er te veel entiteiten op staan. In Mariakerke! Dit is ongeveer 6 jaar geleden. Het nieuwe
voorstel, stijl klassieke verkaveling, wordt afgekeurd wegens te weinig woningen. En dat terwijl
een promotor daar in geïnvesteerd heeft. De individuele appreciatie van de ambtenaar speelt
sterk”.

•

“Waar ik bang voor ben is niet dat men op een perceel van 1.000 m² verdicht, maar dat men op
400 m² met 2 of 3 woningen gaat optimaliseren. In feite maak je dan appartementen. Met die
villa’s van de jaren 1960 had je een grote oppervlakte per persoon; dit is intussen gedaald. Als
je er dan nog eens 2 of 3 opzet, is het nog minder en dat met een mindere bouwtechnische capaciteit. Ik vind dat geen goede ontwikkeling”.

•

Respondent is voorstander om kleine kantoren in de (grote) villa’s toe te laten.

•

Respondent vindt het onzinnig om verkavelingen te laten vervallen en betreurt de afschaffing
van de opvulregel. Deze beide maatregelen impliceren immers dat veel ooit als bouwgrond
goedgekeurde kavels, geïmmobiliseerd zijn.

beweging bewoners
•

Respondent benadrukt dat Mariakerke absoluut goed in de markt ligt. Mariakerke is door zijn
goede verbinding met zowat ‘alles’ een toplocatie. “De woningen dienen voor tweeverdieners
met kinderen; het gezinstype waar ze voor gebouwd zijn. Zij het dat de huishoudens nu doorgaans minder kinderen hebben natuurlijk”. Ook Drongen bijvoorbeeld – een buurgemeente en
ook deelgemeente van Gent – is enorm gewild. “Wie in Drongen gewoond heeft, wil weer in
Drongen wonen. En vaak hebben de ouders er voor gezorgd dat er een grond is. In Drongen is
er een dergelijke overvraag naar grond en naar gebouwen dat om het even wat verkocht
wordt”.

•

Respondent ontkent dat de beweging van mensen die de verkavelingen verlaten en naar de stad
trekken, reëel is in Mariakerke. Mensen blijven vaak in hun woning wonen omdat ze de verkoopprijs die ze denken te kunnen krijgen, in realiteit niet krijgen. Potentiële verkopers blijken
immers systematisch de waarde van hun woning te overschatten. Dit speelt zeer sterk voor pas
gerenoveerde woningen. Ze wonen er al een tijd en hebben de evoluties inzake woonkwaliteit
en verkoopprijzen niet gevolgd. Ze kennen alleen de prijzen uit de krant. Nelde: “Ik ken niet
één geval in Mariakerke die de verkaveling geruild heeft voor een stedelijk appartement. Ik heb
als klant een vrouw. Alleenstaand en de twee dochters zijn het huis uit. Het huis wordt te groot;
ze heeft reuma in de vingers en moet alles laten doen. Ze heeft juist in de renovatie geïnvesteerd. Dan moet ik haar gaan uitleggen dat bijvoorbeeld die relatief nieuwe keuken bij verkoop
maar de helft zal opbrengen van wat ze er zelf twee of drie jaar eerder in geïnvesteerd heeft.
Als de woning al verkocht kan worden met meerwaarde. Probleem: er was een verkoopwaarde
voor verbouwing; er is de verbouwing, maar de verkoopwaarde van de verbouwde woning is
niet de optelsom van de twee. Verkoop zonder renovatie is ‘beter’”.

•

Wat respondent wel ziet, is dat mensen die nog volop in het beroepsleven staan een appartement kopen; goede ligging, goede oppervlakte, met keuken en badkamer technisch in orde,
maar zo goedkoop mogelijk. “Dit kan dan nog 10 jaar verhuurd worden. En als ze er dan zelf
ingaan, laten ze het volledig renoveren. Het is een combinatie ‘belegging’-‘eigengebruik’strategie. Vroeger zou men anders gedacht hebben. Ze zouden het heel deftig geïnstalleerd
hebben, en een huurder gezocht hebben die een tijd blijft. Dit doen mensen niet meer”.

beweging aanbod
•

Respondent meldt geen specifieke ontwikkelingen inzake aanbod in Mariakerke (zie idem dito
gemeentelijke ambtenaren).
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4.4.4

analyse lokaal beleid

PLANNINGSCONTEXT

gewestplan
De case is voor het grootste deel gelegen in woongebied. Het noordoostelijk gedeelte ligt in woonuitbreidingsgebied. Enkele kasteelparken zijn bestemd als parkgebied of als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Het gebied tussen de woonwijk en de R4 ligt in buffergebied.

bijzondere plannen van aanleg
De woonwijk is gelegen binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent.
Aan de rand van de woonwijk komen enkele BPA’s voor, die zich beperken tot kleinere deelgebieden.

verkavelingen
Mariakerke bestaat uit een lappendeken van kleinere en grotere verkavelingen. Deze grotere verkavelingen bevinden zich in de zuidoostelijke hoek (nabij Wondelgem) en in de noordwestelijke hoek
(gebied in de omgeving van het kanaal Gent – Brugge). Deze grotere verkavelingen tellen 300 à
500 woningen en dateren uit de jaren 1960.

Figuur 55. Gewestplan en situering BPA’s (aangeduid met een witte arcering)

Figuur 56. Overzicht van de geldende verkavelingen
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aanbevelingen vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Gent beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (goedgekeurd op 9 april
2003).

gewenste woon- en leefstructuur
De nederzettingsstructuur van Gent wordt gedomineerd door een verscheidenheid aan stedelijke
woonomgevingen. De stedelijke nederzettingsstructuur bestaat uit de kernstad en de randstad. Met
deze centrale stedelijke nederzettingsstructuur zijn een aantal voorstedelijke kernen met aansluitende stedelijke functies verbonden. Daarbuiten zijn er perifere kernen en landelijke nederzettingsvormen.
In het structuurplan wordt gepleit voor het uitbouwen van de randstad met afwisselend hoge en lage dichtheden boven het realiseren van een uniforme dichtheid. Omwille van de grotere woonkwaliteit in een levendig, gevarieerd gebied is de hypothese dat best een ontwikkeling met gevarieerde
dichtheden wordt nagestreefd, met een dichthedenvork van 20 tot 30 woningen per hectare. Voor
bepaalde gebieden kan deze vork nog verruimd worden. Zo kan bijvoorbeeld in bepaalde gevoelige
randgebieden wat betreft natuur of landschap een veel lagere dichtheid nagestreefd worden, tot op
het absoluut minimum waar bebouwing ongewenst maar onvermijdelijk is door het gewestplan. Op
andere plaatsen, bijvoorbeeld rond pleinen of parken kan een behoorlijk hoge dichtheid beoogd
worden (bijvoorbeeld 30 wooneenheden per hectare of meer).
Een variatie in stedelijke dichtheid betekent:
• een grote verscheidenheid aan woonomgevingen binnen deze ruime randstad is mogelijk.
Deze buurten en plekken verkrijgen een grotere eigenheid, leesbaarheid en herkenbaarheid
(cf. visie). Verschillende woningtypes en verschillende bevolkingsgroepen zijn makkelijker
op te vangen.
• bouwen van een hogere dichtheid (met stedelijke villa’s, met gesloten rijen van burgerhuizen, met gestapelde woningen, …) aan haltes van openbaar vervoer, pleinwanden, parkranden of rond sommige randstedelijke natuurgebieden en vooral in de omgeving van de
hoofdstamlijnen van openbaar vervoer en binnen de 1 km-zone rond beide stations;
• zeer lage dichtheden op plaatsen waar bebouwing ongewenst is uit hoofde van het landschap, maar onvermijdelijk is door het gewestplan;
• architecturaal goede overgangen tussen bestaande en nieuwe zones met verschillende
dichtheden en bouwhoogten zijn een belangrijk aandachtspunt.
Concrete gevolgen van deze hypothese zijn:
• een duidelijke trendbreuk met de ontwikkelingen in het gebied van de laatste decennia:
• de verschillen in dichtheid verhelderen mee de structuur van de randstad;
• meer mensen wonen dichtbij het openbaar vervoer, de aanwezige pleinen en groene ruimten;
• een aantal herbestemmingen (met mogelijke planschadeclaims) ten behoeve van (randen
van) natuurgebieden, gave landschappen of van kleine landschapselementen kunnen vermeden worden;
• een gedetailleerd verordenend instrument dat voor de verschillende deelgebieden de gewenste minimale en maximale dichtheden oplegt is nodig; de overgangszones vragen goede architecturale en stedenbouwkundige ontwerpen(pers);
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•

een grotere realisatiemogelijkheid met lagere dichtheid in kleinere gebieden en hogere
dichtheid in grotere gebieden.

Binnen dit concept kan de dichtheid langs de structurerende steenwegen hoog blijven maar de
overgang naar de open ruimte is een aandachtspunt. De tussenliggende woonbuurten moeten worden geherstructureerd tot gebieden met een sterker stedelijk profiel en een hogere dichtheid. Daartoe moet het bestaande weefsel worden opgewaardeerd en zijn er nieuwe projecten nodige van hoge stedelijke kwaliteit. Bij grotere projecten wordt hier gemikt op een dichtheid van 25 à 30 woningen per ha, de maximale dichtheid waarbij nog een behoorlijke stadstuin kan worden gerealiseerd die aan de woonwensen van onze gezinnen (potentiële stadsverlaters) beantwoordt. De Stad
Gent zal deze dichtheid in een stedenbouwkundige en in ruimtelijke uitvoeringsplannen vastleggen.
Op het vlak van woonprogrammatie kunnen de verschillende binnengebieden (woonzone) en
woonuitbreidingsgebieden binnen de case op korte termijn ontwikkeld worden. Ook een nietingevuld gebied in het noorden van de wijk, bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen,
kan ingezet worden op korte termijn ter versterking van de woonstructuur.

beleid op het niveau van de deelruimte ‘randstad’
In de randstad worden vier lobben onderscheiden, met nam het noordwestelijke WondelgemMariakerke, het noordoostelijke Oostakker-Sint-Amandsberg, het zuidoostelijke Gentbrugge en in
het zuidwesten de zuidelijke mozaïek. Als gemeenschappelijke kenmerken kennen ze de aanwezigheid van een belangrijke steenweg (hoofdstamlijn met tram), verdichtingsmogelijkheden voor het
wonen, aanwezigheid van regionale bedrijvigheid of mogelijkheden daartoe en van belangrijke (potentiële) natuurwaarden. In de randstad staan vooral een kwaliteitsvolle verdichtingen van het wonen, het inbrengen van een heldere structuur en een goede afwerking van de stadsrand voorop.
Voor de uitwerking van de deelruimte randstad worden volgende doelstellingen vooropgesteld:
• De aantrekkelijke woonlobben zijn functioneel zelfvoorzienende stadsdelen;
• Hoofdsteenwegen met een tram- en een fietsverbinding zorgen voor een hoogwaardige
aansluiting tussen het randstedelijke gebied en de kernstad;
• Het realiseren van kwaliteitsvolle woonomgevingen binnen het grootstedelijk gebied door
het invullen van de bouwreserves:
• Het ontwikkelen, goed gespreid van een kwalitatieve regionale bedrijvigheid;
• Het geven van kansen voor de kwalitatieve ontwikkeling van natuurwaarden in vallei- en
bosgebieden en in de samenhangende kleinere groene ruimten in de randstad (groenassen,
groene dwarsrelaties);
• Het afwerken van de stadsrandgebieden.
Het realiseren van kwaliteitsvolle woonomgevingen heeft te maken met de hoge potenties van de
randstad om nieuwe woonbehoeften binnen het grootstedelijk gebied op te vangen en zo de grotere
open ruimten in de regio van verdere bebouwing te vrijwaren. Hierbij dienen de woonomgevingen
een wervend karakter te bezitten voor nieuwe bewoners. De realisatie dient op een kwalitatieve en
duurzame wijze te gebeuren. Dit heeft zowel te maken met de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsvolle woontypologieën van voldoende dichtheid en gebaseerd op de bestaande nederzettingsstructuur, als met de afscherming van – in de eerste plaats te vermijden – externe negatieve invloeden op
deze woonomgevingen. De aanwezigheid van een duidelijke ruimtelijke structuur met aanwezigheid van zowel aantrekkelijke groenelementen (wijk- en buurtgroen) als andere basisvoorzieningen
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en een aangepaste ontsluiting dienen als belangrijke troeven te worden uitgespeeld. Sterke verbindingen met de kernstad en haar sterke verscheidenheid aan grootstedelijke functies versterken de
aantrekkingskracht. Bij de klassieke woontypologie van het huis in open, halfopen of rijwoning
worden twee bouwlagen met zolder in het normale patroon toegepast om te kunnen verdichten.
De nieuwe woonwijken in de deelgemeenten moeten ook voldoende groen en speelgericht zijn.
Daarbij zou, conform de woonwensen van de doelgroep, veel aandacht moeten besteed worden aan
de veiligheid en verkeerafwikkeling van de wijk.
Omdat veel verkavelingen perceelsgewijs volgens de eigendomsstructuur ontwikkeld werden en
gelegen zijn buiten de BPA’s, ontbreekt het de suburbane delen vaak aan eenheid, hiërarchie en
logische opbouw. Het ontwerp van vele individuele verkavelingen laat daarenboven veel te wensen
over. Ook al zijn de grootste delen van de woonzones op het gewestplan al verkaveld en bebouwd,
voor de resterende delen blijft de opmaak en goedkeuring van een verkavelingsverordening noodzakelijk.

Figuur 57. Structuurschets voor de randstad (bron: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gent)
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Figuur 58. Gewenste nederzettingsstructuur (bron: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gent)
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ONTWIKKELINGEN

•

Voor nieuwe ontwikkelingen in de woonwijk wordt vaak gewerkt met afwijkingen van de oorspronkelijke verkavelingsvoorschriften, volgens de geëigende procedure in verband met afwijkingen. Dit heeft onder meer te maken met het gebrek aan flexibiliteit van soms verouderde
voorschriften. In bepaalde delen van de wijk zijn afwijkingen meer gebruikt dan in andere delen.

•

De aanvragen voor wijzigingen van de verkaveling hebben vaak te maken met:
o de vraag om niet-bebouwde perceelsdelen af te splitsen of om bestaande onbebouwde percelen te verkleinen;
o de vraag om een onbebouwd perceel toe te voegen aan het eigen bebouwd perceel
(onder druk van de belasting op onbebouwde percelen).

•

Voor de wijk worden af en toe aanvragen ingediend voor meergezinswoningen, o.a. door middel van het opsplitsen van bestaande woningen. Bij de behandeling van deze aanvragen volgt
het lokale beleid de visie dat appartementen of meergezinswoningen kunnen toegelaten worden
langsheen de structurerende assen van de wijk: de Eeklostraat, de Botestraat, langs het kanaal,
langs de tramas. De ontwikkeling van meergezinswoningen in de wijk wordt afgeremd door:
o de bestaande verkavelingsvoorschriften, die vaak enkel eengezinswoningen toelaten;
o het algemeen bouwreglement van de stad Gent, dat minimumoppervlaktes voorschrijft voor eengezinswoningen.
Kangoeroewoningen worden behandeld als kleine meergezinswoningen.

•

•

Er stelt zich in Mariakerke een probleem van publieke ruimte: op sommige plaatsen zijn de
straten te breed, waardoor ze soms gebruikt worden als interne verdeelwegen. Deze brede straten zijn eigenlijk niet nodig. De bewoners parkeren op eigen terrein en de kinderen spelen in de
tuin. Enkel bij nieuwe verkavelingen van promotoren zijn de open ruimten te krap bemeten.

•

Eerder wezen we op het gegeven dat de ontwikkeling van Mariakerke op twee poten hinkt:
1. verdere invulling van de bestaande verkavelingen;
2. afwijken van de verkavelingsvoorschriften.
De stad Gent wordt ook elders met deze problematiek geconfronteerd. In Drongen en SintDenijs-Westrem is daarom overwogen om alle verkavelingvergunningen af te schaffen en te
vervangen door één RUP. Dit heeft het voordeel dat men van de afwijkingscultuur af geraakt;
maar tegelijkertijd impliceert dit dat men minder streng wordt. Dit roept bij één van de respondenten dan weer de vraag op of we geen beleid voor gebieden als Mariakerke moet ontwikkelen. Retorisch: moeten we niet alles in het werk stellen om deze gebieden als zone voor kwalitatieve eengezinswoningen te beschermen?

•

Een beleidsprobleem, dat de respondenten vermelden, is dat de stad niet beschikt over een kader (bv. een recente, goede woningbehoeftestudie) om de keuze van woningtypes te verantwoorden. Op de GECORO wordt bij een nieuwe project soms een vraag gesteld naar de reden
en de verhouding van de voorziene woningtypes. Op deze vraag moet men het antwoord vaak
schuldig blijven.

•

Respondenten hebben niet de indruk dat een belasting op onbebouwde percelen de verkoop van
onbebouwde gronden in goedgekeurde verkavelingen stimuleert.

Respondenten beschouwen de woonwijk Mariakerke als ‘volgebouwd’. Het is niet de bedoeling om hier grote nieuwe ontwikkelingen toe te laten.
DRAAGVLAK

•
BELEID

•

In globo ontbreekt voor de woonwijk Mariakerke een globale oriëntatie en wordt de verdere
invulling bepaald door de bestaande verkavelingsvergunningen. Er zijn geen BPA’s die het
volledige gebied omvatten, maar enkel kleinere BPA’s. Naast de verkavelingsvoorschriften
wordt ook rekening gehouden met het algemeen bouwreglement van de stad, ter bescherming
van de eengezinswoningen. Volgens dit bouwreglement mogen woningen kleiner dan 250 m²
niet opgesplitst worden; woningen groter dan 250 m² mogen wel opgesplitst worden, mits de
kleinste entiteit 80 m² bedraagt.

•

Er is nog niet over nagedacht om als bestuur zelf verkavelingswijzingen op te starten die het
opsplitsen van woningen eenvoudiger maakt.

•

Verdichting – streven naar 25 woningen per hectare – wordt toegepast op alle onbebouwde gebieden. Er bestaat geen ‘norm’ voor grotere gebieden. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt gestreefd naar een gezonde mix van woningtypes (bv. uitbreiding De Lange Velden).

Grontmij

Hogeschool Gent

WES

XDGA

In de interviews bij de analyse van de markt werd regelmatig gewezen op het feit dat de bewoners problemen zouden maken wanneer verdicht wordt. De respondenten van de stad Gent
melden dat er met betrekking tot aanvragen voor appartementen in Mariakerke (en in SintDenijs-Westrem) geen problemen zijn gerezen.
Twee elementen speelden hier misschien een rol in.
o De aanvragen voor appartementen hadden wel betrekking op een locatie in de
woonwijk, maar niet in een eigenlijke verkaveling.
o Dit komt overeen met een andere bevinding, nl. dat sommige bewoners zouden
willen verhuizen naar (luxe)appartementen in de directe omgeving. Bewoners zouden hun vrijstaande woning misschien willen verlaten voor een appartement in
Mariakerke, eerder dan voor een appartement in Gent.
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4.5.4

uitwerking van voorstellen

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE UITGANGSPUNTEN

ruimte
• zeer grote wijk naast een grote stad
• kastelengordel met voorzieningen
demografie
• gemengd
• mensen doorlopen verschillende leeftijden binnen dezelfde wijk
markt
interviews met bewoners
interviews met deskundigen
• een tekort aan publiek groen
• betere verdeling van de voorzieningen
• vraag naar meergezinswoningen
beleid
analyse beleidsplannen
interview met gemeente
• 2 structuurscenario’s: wijkidentiteit versus wijkdiversiteit
• maximale dichtheid van 25 wooneenheden per hectare (bestaande dichtheid 11,2 wooneenheden
per hectare)
De wijk in Mariakerke is ontstaan op de oost-west lopende kastelengordel ten noorden van Gent
(zie hiervoor de topografische kaart ‘Dépôt de la Guerre’ van 1914 bovenaan). De grote, groene
kasteelpercelen met hun oude bomen staan in sterk contrast met de andere kavels in de wijk. Ze stralen
een publiek karakter uit. de gebouwen op de kasteelpercelen huisvesten verschillende publieke en
verzorgende voorzieningen (wijkcentrum, dienstencentrum, psychiatrisch ziekenhuis, dagcentrum
voor mindervaliden, café). Het toekomstige statuut van de kasteelpercelen is dus strategisch belangrijk
voor een verdere ontwikkeling van de wijk.
Met de ontwikkeling van de wijk ging de structurerende kracht van de kasteelpercelen gedeeltelijk
verloren; stukken van de kasteelparken werden herverkaveld, een aantal andere percelen zijn bezet
met privé-woningen en zijn niet publiek toegankelijk. In de meeste gevallen grenzen achtertuinen
aan de kasteelpercelen. Een duidelijke afbakening van de rand van de kasteelparken ontbreekt dus.
Nochtans ligt er zowel op voorzieningsniveau als op ruimtelijk niveau een groot potentieel bij de
aanpak van de kasteelpercelen; de kasteelkavels zijn qua schaal en ligging geschikt om uitzonderlijke
programma’s op te nemen en uitbreiding op de kasteelpercelen is gemakkelijk realiseerbaar.
De kasteelparken vormen ook een groenreserve in de wijk en op termijn kan door een herziening van
het privé-statuut de vraag van een tekort aan publiek groen in de wijk beantwoord worden.
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THEMA: PUBLIEKE RUIMTE

MARIAKERKE

Conceptvorming rondom de toekomstige ontwikkeling van de wijk te Mariakerke is onmogelijk zonder
onderzoek naar het statuut van de kasteelgordel. Een scenario waarin andere kasteelpercelen onder
het mes van de verkavelingmachine komen, moet in een ontwikkelingsscenario absoluut vermeden
worden. Daarentegen zijn de kasteelpercelen qua schaal en uitstraling uitstekend geschikt om het
publieke en bovenlokale karakter van de wijk te versterken. De ligging van de kasteelpercelen aan de
bovenlokale ontsluiting, de ligging nabij de stadskern versterken en structureren deze beleidskeuze.
Nadat de kasteelpercelen programmatisch zijn opgeladen met nieuwe publieke voorzieningen, zullen
zij eveneens als basis dienen voor het inbrengen van een grotere verscheidenheid aan woonomgevingen
en woontypes in de wijk. Afhankelijk van hun grootte en hun ligging in de wijk, kunnen de
kasteelpercelen plaats bieden aan verscheidene bebouwingstypen. Deze nieuwe woontypologieën,
met woondichtheden die tussen 20 wooneenheden per hectare en 87 wooneenheden per hectare
variëren, bevinden zich hoofdzakelijk op de randen van de kasteelpercelen en benadrukken en/of
versterken zo het publieke karakter van de open ruimtes (pleinwand, parkrand, omkaderende toren,
…).
In tegenstelling tot de kasteelgordel, waar een specifiek kwaliteitsbeleid te voeren is, wordt er langs
de belangrijkste ontsluitingsassen of langs de lokale verbindingswegen zoals de Brugse Vaart, de
Eeklostraat en de trambedding, een generiek verdichtingscenario voorgesteld.
Door het onderscheid in specifiek behandeling van de kasteelgordel, generieke behandeling van de
infrastructuurassen en de onbehandelde open bebouwing wordt de wijk duidelijk gestructureerd,
gediversifieerd en wordt het eigen karakter van elk onderdeel versterkt.
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