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De UGent kan beschouwd worden als één van de grootste 
bouwheren in de stad Gent en met studenten aantallen die 
blijven toenemen, zal dit naar de toekomst toe een verdere 
ruimtelijke uitbreiding van de infrastructuur betekenen. 
In deze studio willen we daarom onderzoeken hoe er 
een betere synergie kan worden beoogd tussen stad en 
universiteit.

We onderzoeken strategieën waarbij de uitbreidings-
uitdagingen van de universiteit worden gekoppeld aan 
de uitdagingen waar de stad mee wordt geconfronteerd. 
Of hoe de uitdagingen m.b.t energie, groene ruimtes, 
circulariteit, lokale voedselvoorzieningen,… mee vorm 
gegeven kunnen worden i.s.m de universiteit.

We stappen af van de geïsoleerde universiteitscampus en 
zetten in op de universiteit als transitiemachine – dat als 
een interface werkt tussen het gekende en het nieuwe als 
belangrijke partner in het ontwikkelen van een duurzame 
innovatieve stad.

Na het vooronderzoek naar vraag en aanbod zijn er drie 
onderzoeksgebieden geselecteerd: 

SITE 1: Artslane (stad - universiteit)

SITE 2: Enclaves Sterre-UZ (universiteit - stad)

SITE 3: Techlane (universiteit - bedrijven - stad)

Binnen deze onderzoeksgebieden wordt een eerste 
aanzet gegeven om de verscheidene visies en onderlinge 
relaties tussen diverse gebieden, partners, enz. met 
elkaar te verbinden. De universiteit wordt hierbij naar 
voor geschoven als een belangrijke speler in het verder 
ontwikkelen van een duurzame, innovatieve stad. 

INTRODUCTIE
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masterproeven geschreven aan de Vakgroep Architectuur 
en Stedenbouw, die deze verhouding vanuit een interesse in 
publieke ruimte (Raes, 2013), in verstedelijkingsstrategieën 
(Coppitters, 2012), en in academisch erfgoed (Van der 
Steen, 2015) benaderen.

Onderhavig onderzoek behoudt de focus op de verhouding 
tussen universiteit en stad, maar tracht met kennis van de 
geschiedenis van deze verhouding een blik te werpen op 
mogelijke samenwerkingsverbanden die in de toekomst 
vorm kunnen krijgen. Aldus luidt de probleemstelling 
als volgt: Hoe kan de band tussen Universiteit Gent 
en Stad Gent verder geïntensiveerd worden, rekening 
houdende met verschillende niveaus van verstedelijking? 
Geïnspireerd op voorgenoemd historiografisch onderzoek 
vertrekt dit onderzoek vanuit de aanname dat een sterke 
samenwerking tussen universiteit en stad zowel het 
publieke karakter van de universiteit als het intellectuele 
karakter van de stad ten goede komt. 

METHODOLOGIE

Vanuit de interesse in de mogelijkheid van intensere 
verbanden tussen stad en universiteit dringt een 
benadering die erin slaagt de verschillende belangen van 
diverse stedelijke en academische actoren te karteren en 
in een plan te vertalen zich op. Een dergelijke benadering 
vinden we in de actor-relationele benadering (cf. Boelens, 
2010; Boelens & de Roo, 2016). Deze planbenadering is in 
de afgelopen jaren door middel van test cases in België 
en Nederland en in kritische dialoog met hedendaagse 
maatschappijtheorie (in het bijzonder de Actor-Network 
Theory binnen de wetenschapssociologie en de 
Scienceand Technology Studies (STS)) op punt gesteld. 

Binnen het werk van auteurs zoals Bruno Latour, John 
Law, en Michel Callon worden overkoepelende begrippen 
zoals ‘de maatschappij’, ‘de economie’, ‘de wetenschap’, 
of ‘de politiek’ ingewisseld voor een meer microscopische 
visie die nagaat hoe binnen specifieke contexten 
verschillende actoren met elkaar een netwerk vormen. In 
zijn wetenschapsantropologie bijvoorbeeld, onderzoekt 
Latour hoe in samenwerkingsverbanden met collega’s en 
studenten, en door middel van technologische apparatuur 
wetenschappelijke feiten ‘gerecruteerd’ worden. Dat wil 
zeggen dat binnen deze visie er geen externe, transcendente 
‘natuur’ is die ontdekt kan worden, maar dat door middel 
van wetenschappelijke experimenten wetenschappelijke 
feiten geconstrueerd worden (cf. ‘fait’ als feit, maar ook als 
iets wat gemaakt is). Binnen dit constructieproces spelen 
zowel menselijke als anders-dan-menselijke actoren 
(denk bijvoorbeeld aan proefdieren of machines) een rol 
in symmetrische verbanden. Dit houdt in dat ANT geen 
menselijk actorschap postuleert, maar dat binnen zulke 
netwerken bepaalde handelingen, gebeurtenissen, of 
gedragingen waarschijnlijker hetzij onwaarschijnlijker 
worden (cf. ‘agencement’ als iets wat iets doet doen, 
zoals de verkeersdrempel doet remmen) naarmate ze 
binnen het krachtenveld van actoren uitgelokt worden. 
Actorschap is dus gedistribueerd binnen netwerken die 
zowel mensen als dingen, dieren, machines, bomen, etc. 
omvatten (Latour, 2005; Latour&Woolgar, 1986). 

Bij het implementeren van ANT binnen contexten van 
planning, onderscheidt Boelens (2010) een drietal 
problemen. Ten eerste, is het zo dat ANT een hoge 
analytische waarde heeft, wat maakt dat het zeer 

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

In 2017 vierde de Universiteit Gent haar 200-jarig 
bestaan. Sinds de eerste helft van de 19e eeuw heeft 
de universiteit het leven in de stad sterk getekend en 
intensief bijgedragen aan de ontwikkeling van het Gentse 
stedelijke weefsel. Denk bijvoorbeeld aan de verknoping 
van kennis- en cultuurinstelling binnen en buiten de 
universiteit rond het Citadelpark, de Blandbijnberg en 
de Waalse Krook, of recenter aan de stedelijke trek naar 
het Zuiden die mede is ingezet door het Universitair 
Ziekenhuis en wetenschapscampus De Sterre. De huidige 
stedelijke ontwikkeling rond Zwijnaarde en The Loop 
wordt mede ondersteund door de uitbouw van een 
technologiepark waar universiteit en bedrijfsleven de 
handen in elkaar slaan. Het is duidelijk dat de universiteit 
vanaf haar ontstaan een voortrekkersrol gespeeld heeft in 
de stedelijke ontwikkeling van Gent.

Binnen de literatuur is er consensus over de specifieke 
rol die universiteiten kunnen spelen op het vlak van 
stadsontwikkeling. Al is het hier belangrijk op te merken 
dat die rol vaak sterk onderhevig is aan de historisch-
geografische context waarbinnen de universiteit ontstaan is. 
Zo zijn de eerste Europese universiteiten in Bologna, Parijs, 
en Oxford in een dichte samenhang met het toenmalige 
stadsweefsel ontstaan, terwijl de eerste Amerikaanse 
universiteiten (e.g. de colonial colleges van Harvard, de 
Jefferson-campus in Virginia) zich vaak wat buiten de stad 
situeerden wat aanleiding gaf tot het campus-idee dat 
tot op vandaag de Amerikaanse universiteitsarchitectuur 
kenmerkt en ook ingang gevonden heeft binnen de plannen 
die voor de vele universiteiten die met de massificatie van 
het hoger onderwijs na de Tweede Wereldoorlog ontstaan 
zijn (Coulson, Roberts, & Taylor, 2011; Kruschwitz, 2011; 
Turner, 1984).

Tot op heden heeft het onderzoek met betrekking tot 
de verhouding tussen de universiteit en stad binnen de 
Gentse context zich vooral gericht op de geschiedenis. 
Zo is er bijvoorbeeld de studie van Ruben Mantels met 
betrekking tot ‘het universiteitsleven van de stad en het 
stadsleven van de universiteit’ (Mantels, 2013). Deze studie 
beslaat het tijdsbestek van de stichting van de universiteit 
tot aan het aanbreken van de Tweede Wereldoorlog. In het 
zog van de historiografische aandacht voor de verhouding 
tussen universiteit en stad, zijn er ook verschillende 

geschikte theoretische hulpmiddelen biedt bij het 
beschrijven en karteren van sociale fenomenen. Hierdoor 
echter, heeft de benadering weinig oog voor mogelijke 
toekomstperspectieven of gewenste hetzij ongewenste 
consequenties van planmaatregelen. In dit rapport willen 
we uitdrukkelijk wel inzoomen op mogelijke toekomstvisies 
voor de samenwerking tussen UGent en Stad Gent en zo 
het louter beschrijvende niveau overstijgen. Ten tweede, 
is het actorbegrip binnen ANT dermate ruim dat het soms 
moeilijk toelaat om te vatten wat ergens precies echt op 
het spel staat. Daarom beperken we ons in deze bundel tot 
zogenaamde ‘leading actors’. Dat wil zeggen op die actoren 
die een sterke invloed uitoefenen of kunnen uitoefenen 
op de planning binnen het gebied. We onderschrijven 
ANT door in plaats van te focussen op amalgamen als 
stad en universiteit, te focussen op specifieke actoren 
zoals De Vooruit, De faculteit Ingenieurswetenschappen 
en Architectuur, het Universitair Ziekenhuis, de 
Stadsbouwmeester, etc. en hun verschillende belangen 
tegen elkaar af te wegen. Een derde tekortkoming van 
ANT is dat het niet toelaat om beslissingen die op lokale 
schaal genomen zijn te extrapoleren naar een hoger 
beleidsniveau. Daarom hebben we ervoor gekozen om 
zowel een meer algemene visie uit te werken, te focussen 
op drie deelgebieden, en binnen die gebieden ook de 
nodige onderscheidingen te maken. Op die manier werken 
we op verschillende schaalniveaus en proberen we telkens 
een brede gedragenheid te bewerkstelligen. 

Ruwweg doorloopt de actor-relationele planbenadering 
zeven fases (Boelens, 2010). Binnen het bestek van deze 
studio hebben we ons beperkt tot de eerste vijf fases:

1. Probleemstelling en identificeren van verschillende 
actoren: In een eerste beweging, hebben we getracht 
zicht te krijgen op de verschillende sites die van belang 
kunnen zijn bij het uitwerken van een plan. Een belangrijke 
opgave was hier het uitwerken van een Campusgids met 
daarbinnen een korte voorstelling van de verschillende 
campussen van de UGent.

2. Actoren-analyse: In een tweede fase hebben we 
verschillende bilaterale gesprekken gevoerd met stake- 
en shareholders binnen de universiteit maar ook de stad. 
Hiertoe was het noodzakelijk om verschillende ‘leading 
actors’ te interviewen om een zicht te krijgen op hun 
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belangen en hoe zij de verdere ontwikkeling zien. Deze 
fase liep parallel met een kartering van het huidige aanbod 
van infrastructuur voor studenten.

3. Opstellen van opportunity maps: De resultaten van de 
eerste twee fases zijn dan in een derde fase geïntegreerd 
in zogenaamde opportunity maps. Zulke kaarten geven 
een voorafspiegeling van hoe samenwerkingsverbanden 
tussen verschillende actoren binnen specifieke ruimtelijke 
projecten geactualiseerd kunnen worden. Deze fase heeft 
een sterk iteratief karakter doordat telkens teruggegrepen 
werd naar de bevindingen uit de eerste twee fases. 

4. Ronde tafel gesprek: In een vierde fase zijn de 
verschillende opportunity maps voorgesteld aan de 
belangrijke stakeholders binnen het kader van een ronde 
tafel. Het doel van deze ronde tafel was tweevoudig. 
Enerzijds was het een kans om de verschillende actoren 
warm te maken voor plannen die in grote mate op 
hun ideeën, vragen en bezorgdheden gebaseerd zijn. 
Anderzijds creëerde de ronde tafel een mogelijkheid om 
te peilen naar de haalbaarheid van onze voorgestelde 
samenwerkingsverbanden en eerste gesprekken tussen 
actoren te voeren. 

5. Uitwerken van een business case: Op basis van de 
informatie van het ronde tafel gesprek, hebben we per 
deelsite een business case geformuleerd die als het ware 
een hefboom vormt om de ruimtelijke visies uitgewerkt in 
de opportunity maps te bewerkstelligen. 

Het vervolg van dit rapport volgt min of meer de volgorde 
van deze vijf fases, al dient opgemerkt te worden dat deze 
fases niet strak omlijnd zijn en in praktijk vaak in elkaar 
overlopen. 
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Het onderdeel vraag bestaat uit de verwachtingen van 
verschillende entiteiten. Hierbij onderzoeken we wat de 
stad, de Universiteit en de studenten verwachten van de 
studentenstad Gent.

STAD 
Er werden 4 personen geïnterviewd waarbij gevraagd werd 
naar de belangen van de stad. Ten eerste was dit Philippe 
van Wesembeeck, diensthoofd van de dienst stedenbouw 
en ruimtelijke ordening van de stad Gent. Hij werd 
gecontacteerd aangezien hij als diensthoofd weet waar de 
stad me bezig is op het vlak van ruimtelijke ordening en 
ook weet welke verhoudingen en relaties de stad heeft met 
de universiteit. Ten tweede werd Peter Van den Abeele, 
de Gentse stadsbouwmeester geïnterviewd. Hij doceert 
daarnaast ook in het vakgebied stedenbouw aan de 
UGent. Hij werd geïnterviewd aangezien zijn expertise en 
visie veel inzichten kan leveren in deze studio. Vervolgens 
hebben ook de politici een grote invloed op het ruimtelijk 
beleid in Gent en hebben hier ook een visie over. Via Filip 
Watteeuw, schepen van mobiliteit, publieke ruimte en 
stedenbouw (Groen) werd gepeild naar de visie van het 
stadsbestuur over de aanwezigheid van de universiteit in 
de stad. Ten laatste werd Stefan Derluyn geïnterviewd, hij 
is binnen Voka Oost-Vlaanderen bevoegd voor de regio 
Gent. De visie van Voka is in dit onderzoek ook belangrijk, 
aangezien bedrijvigheid, ondernemen en universiteit van 
elkaar kunnen leren en van elkaar afhankelijk zijn.Uit deze 
interviews kwamen verschillende thema’s naar voor:

- publieke ruimte

- verwevenheid tussen universiteit en stad

- mobiliteit

- gedeeld ruimtegebruik

- groen/klimaat

Per thema worden de belangrijkste inzichten per 
geïnterviewde besproken.

Publieke ruimte

Voor Philippe Van Wesembeeck en Peter Vanden Abeele is 
de publieke ruimte in studentenstad Gent cruciaal:

- Philippe Van Wesembeeck gaf aan dat de 

universiteit sterk aanwezig is in het gebied rond 
de Sint-Pieters-Nieuwstraat. Hier is het dan ook 
aangewezen dat de universiteit twee gezichten 
krijgt die verbonden is door middel van een 
openbare (oude) wegel. 

- Peter Vanden Abeele gaf aan dat de universiteit 
meer opengesteld kan worden voor alle 
Gentenaren, zodat er een grotere synergie 
ontstaat tussen de universiteit en de stad. Dit kan 
bijvoorbeeld door het wegnemen van hekkens 
rond de Sterre. 

Verwevenheid tussen Universiteit en stad

Ook de verwevenheid tussen de universiteit en de 
stad is een onvermijdelijk thema. Hierbij kwamen als 
aandachtspunten naar voor:

- het openstellen van campussen voor de stad 
door er meer stedelijke functies aan toe te 
voegen (Bijvoorbeeld woningen op de Sterre en 
niet enkel toegankelijkheid en voorzieningen 
voor studenten maar ook voor buurtbewoners) 
(Philippe Van Wesembeeck en Peter Vanden 
Abeele)

- Universiteit naar buiten laten treden en meer 
integreren in bijvoorbeeld Zwijnaarde dorp 
(Bijvoorbeeld studenten die een broodje halen in 
Zwijnaarde dorp) (Peter Vanden Abeele)

- Ook de stationsbuurt heeft nog een sterk 
verstedelijkingspotentieel, maar de universiteit 
ligt hier wat veraf. (Philippe Van Wesembeeck) 

Mobiliteit

Mobiliteit is een thema waar iedereen belang bij 
heeft, daarom heeft elke geïnterviewde dit thema ook 
aangehaald in het gesprek:

- Zwijnaarde is overbelast en kan nog maar weinig 
extra autoverkeer verdragen. In het zuiden van 
de stad moet ingezet worden op vormen van 
duurzame mobiliteit. Hier zijn alle geïnterviewden 
het mee eens. (Peter Vanden Abeele, Philippe Van 
Wesembeeck, Stefan Derluyn en Filip Watteeuw) 

- UZ trekt nog veel autoverkeer aan (ook 
personeel). Er moet worden nagedacht over hoe 

ANALYSES VRAAG & AANBOD
Vraag
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ingezet kan worden op een modal shift en over 
een betere ontsluiting met het openbaar vervoer. 
(Philippe Van Wesembeeck) 

- Fietssysteem voor stad en universiteit (cf. 
gemeenschappelijke voorzieningen). (Peter 
Vanden Abeele)

Gedeeld ruimtegebruik

Ruimte is schaars, en daarom moet slim worden ingezet op 
gedeeld ruimtegebruik. Dit gaat over bedrijven, universiteit 
en stad die ruimtes slim delen. Bijvoorbeeld:

- Shared labo’s, gedeelde kantoorruimtes, 
restaurants voor wel studenten als voor bedrijven 
op de site Zwijnaarde. (Stefan Derluyn)

- Startups die tijdelijk gevestigd kunnen worden in 
universiteitsgebouwen in het centrum van Gent 
(Stefan Derluyn)

- Universiteitsgebouwen openstellen voor 
avondonderwijs, workshops en zomeractiviteiten 
(wanneer de gebouwen eigenlijk leeg staan). 
(Peter Vanden Abeele)

Groen/klimaat

Het klimaatrobuust maken van de stad is ook een belangrijk 
thema om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Dit 
kwam voornamelijk in het interview met Peter Vanden 
Abeele aan bod. 

- klimaatassen moeten versterkt worden als 
thema dat doorheen verschillende gebieden 
loopt, waaronder sites die eigendom zijn van de 
universiteit

- Universiteit gebruiken als testcase voor 
verduurzamingsstrategie. hierbij kan ingezet 
worden op modal shift, betere fietsverbindingen, 
duurzame energietechnieken zoals 
warmtenetten, etc. 

Samenwerking

Om al de doelstellingen van al deze thema’s te realiseren 
moet logischerwijze samen worden gewerkt: 

- Samenwerkingen tussen culturele actoren om de 
site van de  Sint-Pietersnieuwstraat te versterken 
(Peter Vanden Abeele)

- Samenwerking tussen bedrijven en universiteit 
op Zwijnaarde, zeker met betrekking tot 
technologie en innovatie (Stefan Derluyn)

- In het algemeen samenwerking tussen 
verschillende actoren (stad, universiteit, 
bedrijfswereld, etc.) om complexe vraagstukken 
aan te pakken (Philippe Van Wesembeeck).

UNIVERSITEIT
Ook de vraag van de universiteit Gent is onderzocht door 
verschillende interviews af te leggen. Als eerste was dit 
Ann Hendricx, afdelingshoofd van het projectbureau die 
instaat voor de planning, coördinatie en uitvoering van 
bouwprojecten, studies en masterplannen bestudeert en 
opmaakt in het kader van het onroerend investeringsplan, 
advies geeft rond bouwtechniek, architectuur en 
stedenbouw en de datebank beheert voor terreinen 
en gebouwen. Ten tweede werd Dominique van Acker, 
afdelingshoofd van het Facilitair Bureau geïnterviewd. 
Dit bureau is verantwoordelijk voor schoonmaak, 
groenvoorzieningen, transport en verhuisactiviteiten en 
auditoriumbeheer. De inzichten vanuit beide bureaus zijn 
belangrijk om voldoende informatie te hebben over hoe 
de universiteit omgaat met hun patrimonium.  Daarnaast 
zijn ook enkele decanen van verschillende faculteiten 
geïnterviewd. Dit was onder andere Patrick De Baets, 
decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en 
Dirk Stroobandt, voorzitter van de bouwcommissie van 
diezelfde faculteit. Deze faculteit is heel belangrijk in 
het onderzoek aangezien deze over veel patrimonium 
beschikt die wordt opgenomen in dit onderzoek. Ook 
Patrick van Kenhove, decaan van de faculteit Economie 
en Bedrijfskunde werd geïnterviewd aangezien deze 
faculteit een centrale plaats inneemt in het stadscentrum 
en ook integraal wordt opgenomen in het onderzoek. 
Tot slot hebben we een gesprek gehad met Isabel van 
Driessche, decaan van de faculteit Wetenschappen 
aangezien de campus Sterre een groot domein is met veel 
mogelijkheden. Zo werd telkens een decaan ondervraagd 
uit de drie deelgebieden: 

- Arts Lane : decaan faculteit economie

- Gamma: decaan faculteit wetenschappen

- Tech Lane: decaan faculteit 
ingenieurswetenschappen

Uit deze interviews is er enerzijds informatie vergaard 
betreffende de invulling van de gebouwen en meer 
specifiek waar de knelpunten hier zitten. Als ook de invloed 
van bepaalde campussen op de stad werden bevraagd. Zo 
kunnen zowel de positieve als de negatieve aspecten van 
de verschillende campussen worden opgesomd. Tot slot 
is er ook gepolst naar de noden van enkele faculteiten en 
wat zij in de toekomst graag zien veranderen. 

Overzicht bevindingen interviews

Wat als meeste aan bod is gekomen is het feit dat er over de 
gebouwen zelf weinig aan bod is gekomen, maar veeleer 
de locatie en bereikbaarheid ervan. Het grootste aandeel 
van de campussen liggen in het centrum, dit brengt zowel 
voordelen als nadelen met zich mee. Enkele voordelen 
aan de campussen in het centrum zijn:

- Er is 24/7 sociale controle

- Tal van externe faciliteiten zijn aanwezig in de 
nabije omgeving (broodjes, café, winkel,…).  
Alles is dus op wandelafstand aanwezig.

- Voor langere afstanden is er een goede mobiliteit

- De aanwezigheid universiteit in het 
centrum is voordelig voor de bedrijvigheid/
stadsontwikkeling en andersom. 

Naast voordelen zijn er natuurlijk ook steeds nadelen aan 
de campussen in het centrum:

- Er is geen of maar een beperkte mogelijkheid tot 
levering met vrachtwagens

- Hinder voor de buren door luchtkasten op het 
dak, labo’s,...

- Er is minder exclusiviteit van de campus en dus 
weinig controle wie toegang heeft en wie niet.

- Moeilijk inplanten van grote labo’s (vb. wanneer 
een milieuvergunning nodig is)

- De meeste campussen zitten gewrongen en 
hebben weinig uitbreidingsmogelijkheden

- Bepaalde ruimtes zijn verspilling: bv. Enorme 
terrassen in het Hoveniersgebouw

Tijdens de gesprekken zijn er ook al enkele verbeterpunten 
ter sprake gekomen, zoals de fietsenstalling voor personeel 
aan Sint-Pietersplein waar reeds enkele jaren gevraagd 
wordt om uit te breiden. Ook wordt er opgemerkt dat de 
parkings aan de campussen momenteel druk gebruikt 
worden, en dus pas weggehaald/vermind kunnen worden 
als er goede alternatieven zijn. Tot slot is er een duidelijke 
afbakening nodig van wat privé en wat publiek is, in 
functie van veiligheid, zeker wanneer de ruimte rondom 
de campussen meer opengesteld wordt naar het publiek.



1514

Verder zijn er nog over enkele specifieke campussen 
aandachtspunten gegeven.

Campus Sterre

Het streefdoel is hier het vergroenen door vb pimp your 
campus, of bij de nieuwbouw moet  de groene ruimte 
worden gecompenseerd. Het is wel zo dat de Sterre veel 
natuurlijke biodiversiteit bevat, het is niet gemakkelijk 
zoiets zomaar aan te passen of te verplaatsen. Om er een 
groenere campus van te maken moet de focus liggen 
op mens en natuur en hoe deze er moeten kunnen 
samenkomen. Door het ontharden en vergroenen is er een 
vermindering van parkings voor personeel, dit ligt in lijn 
met de beoogde modal-split, maar de resterende parkings 
zullen anders moeten worden ingezet.

Een minpuntje aan het masterplan is dat de efficiëntie 

fig. 2 overzicht geplande investeringen

STUDENTEN
De vraag van de studenten werd uitgeschreven aan 
de hand van recente onderzoeken, toekomstvisies en 
beleidsdocumenten die de Gentse Studentenraad voor 
ons beschikbaar stelde. Zij zijn het overkoepelende 
orgaan voor alle facultaire studentenraden en een schakel 
met de hogere beleidsniveaus van de UGent. Zij hebben 
op deze manier een overzicht over de tevredenheid en 
problematieken die bij studenten over alle faculteiten 
en campussen verspreid spelen. Hieruit maakten wij 
drie grote pijlers op, die allen een op dagelijkse basis 
een invloed hebben op de student en de beleving en 
efficiëntie van de campus mee bepalen: huisvesting, 
mobiliteit en inroostering. Daarnaast werden ook 
verschillende gesprekken gevoerd met Pieter van Vooren, 
milieuadviseur bij de directie bestuurszaken, afdeling 
milieu. Deze afdeling heeft reeds verschillende enquêtes 
afgenomen met studenten in verband met duurzaamheid, 
mobiliteit etc. Omwille van die reden was deze dienst ook 
de ideale partner voor het opmaken van een enquête over 
studentenverplaatsingen.

Huisvesting

BRON: Studentenhuisvestingsplan Gent 2014-2019, 
Anderswonen at UGent “Huisvesting aan de UGent: 
mogelijkheden voor de toekomst” in de Sociale Raad op 
22 september 2016. 

Huisvesting is een belangrijk onderwerp bij de Gentse 
studenten. In Gent zijn in totaal 70.000 studenten waarvan 
30.000 studenten op kot zitten, dat tegenover 250.000 
inwoners in Stad Gent. 20% van deze studenten zijn 
generatiestudenten (zij die voor het eerst zich inschrijven 

fig. 3 verdeling studentenpopulatie naar leeftijdscategorie

veel beter kan, er moet rekening gehouden worden dat 
het een wetenschapspark blijft. Hiermee wordt bedoeld 
dat er extra aandacht moet gaan naar de toegangen. Deze 
moeten beveiligd zijn indien men veel externen op campus 
toelaat. Maar deze punten zijn ook al besproken geweest 
bij overlegmomenten over het masterplan.

Campus Zwijnaarde

Het doel voor campus zwijnaarde is dat de studenten 
er een hele dag kunnen blijven en er dus ruimte voor 
ontspanning, studeren, eten, … voorzien moet worden. 
Daarenboven heeft het ontwikkelingsgebied Zwijnaarde 
ook grote betekenis voor de stad (innovatie,…).

Het nadeel aan Zwijnaarde is momenteel de chaotische 
ruimtelijke planning van de campus. Deze kan veel 
beter worden ingericht door bv. het centraal plein in te 

richten met een nieuw studentenrestaurant. Ook het 
groenbeheerplan is nu absoluut niet goed opgesteld, de 
open ruimte zijn allemaal grasvlaktes.

Een groot verbeterpunt voor de campus is de mobiliteit 
zwijnaarde-centrum. Men gaat ervan uit dat studenten 
zich zullen blijven huisvesten in centrum en dus dagelijks 
moeten pendelen. Toch is deze verbinding nog niet 
optimaal ontwikkeld.

- Het openbaar vervoer naar Zwijnaarde is niet 
frequent en ligt ver gelegen van de campus

- Fietsonvriendelijke route

- Met de auto staat men altijd in de file aan het 
rondpunt van Don Bosco. Als ook is er geen visie 
rond wagenparkbeheer. 

Mogelijke oplossingen zijn een nieuwe tram, bredere 
fietspaden, nieuwe brug, …

Campus Hoveniersberg

De faculteit economie en bedrijfskunde is de laatste 
jaren spectaculair gegroeid. Maar ook de volgende jaren 
verwacht men een groei, zeker in het personeelsbestand 
dat met 10-15% zal toenemen. De campus heeft te weinig 
uitbreidingsmogelijkheden. Er zullen extra ruimtes nodig 
zijn voor activerend leren, bureaus voor personeelsleden, 
moderne auditoria, break-out rooms voor studenten, 
fietsenstalling, … . Daar zal moeten plaats voor gemaakt 
worden. De huidige parking kan ook enkel maar weg als er 
goede alternatieven zijn.

Samenwerking

Uit de bevragingen kan geconcludeerd worden dat een 
goede communicatie noodzakelijk is om de voorgestelde 
verbeterpunten uit te voeren. Toch moet er eerst een 
gelijke visie komen betreffende deze verbeterpunten en 
moet er een oplossing bedacht worden die ten voordele is 
van alle actoren (Stad, Faculteiten en studenten).
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aan de universiteit), 17,4% studenten krijgt een beurs of 
studietoelage, 19,6% is ouder dan 24 jaar, 6,8% van alle 
studenten is ouder dan 28 jaar. 

Ongeveer 43,5% van alle studenten of 30.000 studenten 
in totaal gaan op kot in Gent. Hier zijn de ongeveer 8% 
studenten die uit Gent zelf afkomstig zijn en reeds in Gent 
wonen, niet meegeteld. Algemeen kan gezegd worden 
dat hogeschoolstudenten meer pendelen want slechts 
24% zit op kot. Bij de universiteit Gent ligt het cijfer van 

studenten die op kot gaan veel hoger, namelijk 62,6%. Dit 
onderscheid vervaagt echter steeds meer. Momenteel zijn 
er 20.331 studenten van UGent die op kot gaan. 

In het huidige huisvestingsbeleid zijn Stugent en 
Kotagent twee organen waar de stad en studenten 
samenkomen. Tot op heden is er nog geen overleg met 
andere studentensteden maar dit zal naar de toekomst 
uitgebouwd worden. Nieuwe inzichten bieden zeker en 
vast een meerwaarde om het huisvestingsbeleid van 
de UGent en stad Gent bij te schaven. Op onderstaande 
kaart staat de ratio studentenkamers tegenover de andere 
woningen uitgetekend. Zoals te verwachten ligt het gros 
van de studentenkamers in het centrum van de stad, in 
de buurt van de meeste campussen en voorzieningen 
voor studenten. Opvallend is trouwens dat buurten waar 
procentueel minder studenten zitten, de student meer 
als een overlast beschouwd wordt. De student is hier 
onbekender en wordt meer als een ‘indringer’ gezien in 
contrast met de buurt.

Kot is hierbij een overkoepelende benaming 
voor verschillende types studentenhuisvesting: 
eengezinswoning, meergezinswoning, kamer (‘kot’), 
kamerwoning (in kamers opgedeeld huis), studio, 
studentenhome, collectieve studiehuisvesting, 
woonentiteit.

fig. 4 schatting aandeel en aantal kotstudenten 2010-2011

fig. 5 aandeel studentenkamers t.o.v. aantal woningen per wijk (%)

fig. 6 ervaring door buurtbewoners van aanwezigheid van studenten

Analyse cirkeldiagrammen: Naar schatting zitten er in Gent 
ruim 30.000 studenten op kot (Studentenhuisvestingsplan 
stad Gent, 2014). Driekwart daarvan huurt een kamer of 
studio: 70% een kamer, 30% een studio (enquête Kotatgent, 
2010). Ca. 70% van de kamers (KA)  zou alle voorzieningen 
delen, de overige 30% zijn kamers met plusfaciliteiten 
(KAPL, waarvan minstens een van de voorzieningen in de 
unit aanwezig is (toilet en/of douche en/of kitchenette)). 
9% van de kamers is kleiner dan 12 m2, 65% heeft een 
oppervlakte tussen 12 en 16m2 en 25% is groter dan 16 m2 
(Kotatgent statistieken, 2015). Naar schatting een kwart 
van de studenten huurt geen kamer of studio (ST) maar 
een gezinswoning (GW), het zou gaan om 7.000 studenten, 
goed voor 2.800 woningen.

Huisvesting wordt voorzien door zowel de UGent als 
door private actoren. In maart 2012 waren er 24.202 
private woonentiteiten voor studenten. UGent zelf heeft 
beschikking over 2327 woonentiteiten, waarvan 59% 
kamers zijn, 24% grotere kamers, 8% studio’s en 5% flats 
voor koppels. Hierbij is reeds een plan gestart om de vier 
oudste homes (Fabiola, Vermeylen, Astrid en Boudewijn) 

te renoveren en opnieuw in te richten tussen 2022 en 2027. 
Dit komt tegemoet aan de vraag van de studenten, die 
niet alleen betaalbare maar ook kwalitatieve huisvesting 
wensen. Opknapwerken aan de andere homes gebeurde 
in samenspraak met studentenvertegenwoordigers in de 
Homeraad, om een minimale overlast van de werken te 
garanderen. 

fig. 7 type huisvesting in het UGentpatrimoniumtype 

fig. 8 types koten die studenten huren (Kamer, kamer plus, studio, gezinswoning)

fig. 9 procentuele weergave van afgewezen aanvragen 
huisvesting UGent (wegens geen beschikbaarheid)

fig. 10 weergave absolute cijfers afgewezen aanvragen 
huisvesting UGent (wegens geen beschikbaarheid)
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Recente nieuwkomers zijn private projectontwikkelaars 
die, net zoals UGent, grote huisvestingsprojecten bouwen 
waar studenten onderdak kunnen krijgen. Dit is door een 
aanpassing in het ABR sinds 2010 mogelijk om zo aan 
de stijgende vraag van studenten te kunnen voldoen, 
ook aan de vraag vanuit internationale studenten die 
één of meerdere semesters in Gent komen logeren. 
Tussen 2010 en 2016 werden zo reeds 2.247 nieuwe 
entiteiten opgeleverd. Die capaciteitsuitbreiding zet het 
te dure en onveilige marktsegment onder druk, waardoor 
deze eigenaars wel verplicht zijn om hun woningen te 
moderniseren indien ze nog huurders willen. Voor de 
studenten is dit zeker een goede ontwikkeling, al blijft 
de capaciteit met duizenden entiteiten tekort schieten. 
Volgens het Studentenhuisvestingsplan zouden alle 
studenten die nu een gezinswoning (met domicilie) huren, 
op termijn allemaal onderdak moeten vinden in een 
daarvoor voorziene studentenhuisvesting.

UGent begint daarom met de bouw van enkele nieuwe 
woonblokken, zoals al eerder aangehaald in deze nota. In 
het huisvestingsbeleid van UGent krijgen beursstudenten 
en bijna-beursstudenten voorrang bij het toewijzen van de 
gesubsidieerde kamers, de ‘homes’. Zo waren er in 2015 
307,5 studenten die graag een kamer in een home waren, 
maar waarvoor geen plaats meer was. 183 inkomende 
uitwisselingsstudenten konden ook niet in de speciaal 
voor hen homes terecht, waardoor ze op de particuliere 
woningmarkt aangewezen waren.

Voor internationale studenten is het daarnaast niet evident 
om een woning in Gent te vinden. Ze blijven meestal 
slechts één semester terwijl huurcontracten voor een heel 
jaar lopen, vaak vanaf september startende. Daarnaast 
zijn zij het Nederlands niet machtig en worden veel koten, 
zeker die voor een halfjaar onderverhuurd worden, via 
sociale media in daarvoor bestemde discussiegroepen 
aangeboden. Facultaire International Offices bemiddelen 
hier reeds mee in en proberen geschikte koten te voorzien 
voor inkomende studenten, vaak in tandem met uitgaande 
uitwisselingsstudenten. Deze vraag zal naar de toekomst 
enkel en alleen maar stijgen. Europa wenst dat 20% van 
alle studenten een buitenlandse studeerervaring heeft, 
de Vlaamse Overheid legt de lat hoger met een streefcijfer 
van 33% studenten die tijdens zijn opleiding een 
buitenlandse ervaring opdeed. De rotatie van studenten 
zal enkel toenemen en de huisvesting moet zich hierop 
voorbereiden, UGent zal hier ook een belangrijke rol 

in moeten spelen als eerste aansprekingspunt voor de 
studenten. 

Daarnaast is er algemeen, ook vanuit de studenten, een 
aandacht voor anders wonen. Er is een voorkeur voor 
kleinschalige woonvormen met steeds meer aandacht 
en appreciatie voor sanitaire ruimtes, ontspannings- en 
studeerruimtes, wasgelegenheid en keukenvoorzieningen. 
Deze keukenfuncties hebben veel studenten graag 
gemeenschappelijk omwille van de sociale functie. 
Studenten delen sanitaire voorzieningen graag op 
voorwaarde dat dit met een beperkt aantal personen 
is en dat deze ruim en kwalitatief uitgebouwd is. Naast 
de kwaliteit van de kamer is ook de kostprijs van het kot 
één van de argumenten bij het al dan niet huren van 
een kot in Gent. Vooral voor generatiestudenten is de 
prijs de doorslaggevende overweging, zeker omdat het 
gesubsidieerde aanbod van de UGent zelf beperkt is. 

Inroostering

Een veel terugkomende opmerking of bezorgdheid 
voor studenten, is de inroostering. Studenten klagen 
over te kleine auditoria waar ze op de trappen moeten 
zitten, te korte pauzemomenten tussen lessen waarbij 
een verplaatsing tussen twee campussen onmogelijk 
is of overlapping van verschillende vakken. Studenten 
gebruiken de pauze graag voor het nuttigen van de 
sanitaire voorzieningen, het kopen van een snack of 
drankje, middagmaaltijd, sociale acitviteiten of rookpauze. 
In aaneensluitende lesblokken is er slechts 15 minuten, àls 
de professor ervoor kiest om een kwartier voor het einde 
van het lesblok de les af te ronden. Wanneer studenten 
tussen campussen of gebouwen zich moeten verplaatsen, 
neemt deze verplaatsing alle tijd in beslag en is er voor 
deze andere acitviteiten geen ruimte meer. Studenten 
die zich te voet of met het openbaar vervoer plaatsen, 
hebben nog meer moeite met het tijdig overbruggen van 
de afstand tussen twee campussen.

UGent startte daarom een nieuw project waar deze 
inroostering van vakken herbekeken werd. Uitgangspunt 
en doelstellingen voor de studenten zijn: 

- Elke student beschikt in elke les over een 
geschikte zitplaats.

- Voor elke student in een modeltrajectjaar wordt 
er gegarandeerd dat er geen overlappende 
momenten in een lessenrooster zijn;

- voor studenten in een flexibel GIT-traject worden 
overlappende momenten in een lessenrooster 
beperkt.

- Verplaatsingen tussen lessen worden 
tot een minimum beperkt (mobiliteit en 
verkeersveiligheid).

- Elke student beschikt bij aanvang van het 
semester (en tijdig voor elke examenperiode) 
over een stabiel, raadpleegbaar en 
gebruiksvriendelijk lessen- (examen-)rooster 
(single point of truth). 

- Wijzigingen worden via hetzelfde visualisatie-
instrument tijdig bekend gemaakt.

- Voor het samenstellen van een curriculum 
beschikt elke student over een mogelijkheid om 

het lessenrooster te simuleren.

- Het examenrooster is voor elke student tijdig 
beschikbaar en stabiel eenmaal opgesteld.

Deze oefening is zeer complex door het groot aantal 
opleidingen en vakken binnen de universiteit, het huidige 
patrimonium van de UGent zal daarom zo efficiënt 
mogelijk ingezet moeten worden. Enkele cijfers die tonen 
hoe moeilijk de puzzel is:

- Aantal lokalen > 200 zitplaatsen: 50

- Aantal lokalen < 200 zitplaatsen: 353

- Aantal practicumzalen en laboratoria waar ook 
practicum gegeven wordt: 154

- Aantal pc en laptop klassen: 60

- Aantal vergaderzalen: 98

- Aantal opleidingen: 198

- Aantal georganiseerde cursussen: 4.411

- Aantal cursusdeelnames: 301.855

Het tegelijkertijd inzetten op lesopnames kan ook op dit 
probleem inspelen. Hoewel deze ingrepen niet fysiek op 
de campussen zichtbaar zijn, hebben ze wel een grote 
impact in hoe efficiënt de campus en zijn lokalen gebruikt 
worden, en wat de stromen zijn tussen verschillende 
campussen tijdens leswisselingen. 

Mobiliteit

De pijler mobiliteit beslaat verschillende aspecten 

- De verplaatsing van huis naar kot (zondag en 
vrijdag)

- De verplaatsing tussen kot en campus

- De verplaatsing van pendelstudenten en de 
toestroom vanaf het station naar de verschillende 
campussen (bv. overvolle trams tussen 8 en 9 uur 
aan het station)

- De verplaatsing tussen campussen onderling (bv. 
de as Ufo-Ledeganck)

- Algemene mobiliteit van de student in de stad 
(bv. de Fietsambassade)
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Deze verschillende beweging brengen elk hun specifieke 
problemen met zich mee, op verschillende momenten en 
plaatsen in de stad.

Mobiliteitsenquête 

Om de mobiliteit in kaart te brengen, lanceerden we een 
enquête over de mobiliteit van studenten gerelateerd 
aan hun campus. Dit was in samenwerking met de dienst 
Milieu van UGent, die deze gegevens ook gebruiken voor 
hun eigen beleidsacties.

In totaal hadden we 4665 respondenten, waarvan 
64% vrouwen en 36% mannen. We bereikten hier 59% 
studenten mee die in Gent op kot of home zitten, en 41% 
pendelstudenten. Dit weerspiegelt zeer goed de eerdere 
cijfers die we hadden; waar 60% van de UGent studenten op 
kot zou zitten. De respondenten komen van verschillende 
campussen, wat onze enquête ook genuanceerd maakt.

Zoals verwacht komt meer dan de helft van de studenten 
met het openbaar vervoer naar Gent, voornamelijk 
zondagavond. Opvallend is dat 31% de fiets als 
hoofdvervoermiddel tussen hun thuis en kot aanduiden. 
Dit kan verklaard worden doordat veel studenten in de 
buurt van Gent wonen en met de fiets en rugzak zich 
kunnen verplaatsen, of een misinterpretatie van de vraag 
(studenten die denken dat ze verplaatsting kot naar 
campus moesten invullen). Opvallend is dus wel dat 17% 
met de auto naar Gent komt en een heel deel van deze 
auto’s ook ergens in Gent geparkeerd moet worden.

Op onderstaande figuur staat de verhouding van types 
parking die studenten gebruiken wanneer ze met de auto 
naar Gent komen. Opvallend is dat de Park&Ride nog niet 
zo veelgebruikt wordt. We gaan met deze cijfers nog verder 
aan de slag om het autogebruik gelinkt aan de campussen 
te onderzoeken.

fig. 11 geslacht respondenten

fig. 12 verblijfplaats studenten

fig. 13 type verplaatsing kotstudenten van thuis naar kot (op 
zondagavond)hoe verplaatsen studenten zich naar de campus?

fig. 14  type parkeerplaats die studenten met 
auto in Gent hoofdzakelijk gebruiken

De mogelijkheden tot vervoer naar de campus en de 
voorkeursverplaatsing, zoals verwacht is de fiets het meest 
beschikbare en gekozen verplaatsingsmiddel (zie figuur 
15). Ongeveer 400 studenten geven aan dat ze de voorkeur 
aan de auto geven. De bus en tram zijn daarnaast ook 
opties die voor velen een optie zijn, maar ze worden niet 
boven de fiets verkozen. Dit is te verklaren doordat het OV 
niet altijd even vlot en op tijd rijdt, en dat trams tijdens de 
spits vaak overvol zitten.
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fig. 15 types verplaatsing woonplaats (thuis/kot) naar campus die een mogelijkheid zijn fig. 16 types verplaatsing woonplaats (thuis/kot) naar campus die de voorkeur genieten
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fig. 17 UGent in cijfers

ANALYSES VRAAG & AANBOD
Aanbod

Als vertrekpunt van de analyse van het aanbod van 
de UGent, is er met de fiets een bezoek gebracht aan 
de voornaamste campussites. Vervolgens is elke site 
gefotografeerd en in kaart gebracht, waarna de knelpunten 
en potenties zijn geïdentificeerd.  Deze basis, aangevuld 
met informatie over de bereikbaarheid, gewestplannen, 
situering en bouwgeschiedenis, is samengebundeld tot 
een campusgids. 

Om een beeld te krijgen van hoe de UGent zich in het 
verleden uitbreidde en hoe we gekomen zijn tot een 
universiteit met zo’n veelheid aan diverse locaties, hebben 
we ook de bouwgeschiedenis bekeken. Daarbij werd er 
vooral gekeken naar de positie ten opzichte van de rest van 
Gent; waren de nieuwe locaties altijd verweven in de stad 
of net op plaatsen erbuiten waar de stad later overheen 
groeide? 

In dit overzicht herkennen we enkele periodes waarin de 
universiteit afwisselend aan uitbreiden naar nieuwe sites 
en inbreiding binnen de stad doet. Aanvankelijk koopt 
men enkele gebouwen in de stad, maar vanaf de tweede 
helft van de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw 
worden enkele belangrijke nieuwe terreinen uitgebreid, 
zoals het Technicum en het Universitair Ziekenhuis. 

In het midden van de 20e eeuw wordt de Blandijnberg 
ingepalmd en komen enkele iconische gebouwen tot 
stand, waaronder de Boekentoren,  de Blandijn, de 
Ledeganck en de studentenhome Fabiola. 

Vanaf de jaren 1960 zien we een uitbreiding buiten de 
stad, naar het zuiden, met onder andere de bouw van de 
campus de Sterre, de campus Ardoyen in Zwijnaarde en de 
campus Merelbeke.

In de 21e eeuw groeit de universiteit gestaag verder, zowel 
in Gent als daarbuiten; in Oostende en Zuid-Korea. In de 
bouwstijl valt nu ook een grotere architecturale ambitie 
te herkennen; voorbeelden daarvan zijn het UFO, de 
campus Tweekerken, het UFO gebouw en de prestigieuze 
restauratie van de Boekentoren.

Verder geven we een kort overzicht van de belangrijkste 
cijfers qua studentenaantallen en voorzieningen.

Na bespreking in groep zijn er enkele algemene knelpunten 
en potenties afgeleid, voornamelijk op vlak van de 
ruimtelijke structuur van de UGent en de verhouding 
tussen Universiteit en stad. Om een beter inzicht te krijgen 
in die verhouding, is er een analyse gebeurd van een 

aantal zaken, die in dit rapport geïllustreerd worden door 
kaarten. 

Uit de knelpunten van enkele locaties kwam de indruk 
naar voor dat niet alle sites even makkelijk bereikbaar 
waren met verschillende vervoersmiddelen. Om dit nader 
te onderzoeken hebben we de mobiliteit in kaart gebracht, 
waarbij vooral gekeken werd naar fietsroutes en openbaar 
vervoer, aangezien het grootste deel van de studenten zich 
niet met de auto verplaatst. Om te zien of de fietsroutes 
overeenkomen met de groene assen in de structuurvisie 
Ruimte voor Gent, en hoe deze assen zich verhouden met 
het openbaar vervoer, zijn er combinatiekaarten gemaakt.

Een ander knelpunt dat werd vermeld bij bepaalde sites, 
voornamelijk ten zuiden van het Citadelpark, was een 
gebrek aan voorzieningen voor studenten. Om na te gaan 
of dit effectief zo was, hebben we een aantal voorzieningen 
uitgekozen waarvan studenten vaak gebruik maken, 
zoals studentenresto’s, winkels, horeca, bibliotheken, 
copycentra enz. Vervolgens is de aanwezigheid van deze 
voorzieningen in kaart gebracht in de buurten waarin de 
campuslocaties zich bevinden. 

Ook de eigendomsstructuur leek ons interessant om in 
kaart te brengen, met het oog op de mogelijkheid dat er 
hierover in een latere stap van het proces vragen zouden 
rijzen, bijvoorbeeld als er een voorstel zou zijn om een van 
de sites af te stoten.

Uiteindelijk hebben we alle lagen gecombineerd in een 
kaart en was er een duidelijke Noord-Zuid as waar te 
nemen in de sites.

Uit de hele voorgaande analyse zijn er vervolgens na 
bespreking een aantal conclusies getrokken, deze worden 
in dit rapport vermeld.
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CONCLUSIES
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fig. 28 overzicht campussen van UGent (Luuk Boelens)

De faculteiten van Universiteit Gent zijn ruim verspreid over 
de stad. Op de verschillende locaties oefenen ze een grote 
invloed op de omgeving uit. Grote studentenstromen langs 
de Coupure naar faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, 
vele studentenkoten rondom het Citadelpark,  een massa 
aan geparkeerde fietsen in de Sint-Pietersnieuwstraat, 
studentenhomes aan de Sterre en UZ en iedere dag vele 
fietsende studenten richting campus Zwijnaarde over de 
Hutsepotbrug. 

Oorspronkelijk bevond de universiteit zich enkel in het 
centrum van Gent nabij campus Aula. De spreiding van 
faculteiten vandaag is dan ook historisch gegroeid. 
De universiteit heeft zich steeds meer gaan uitbreiden 
richting het zuiden van de stad, tot de aankoop van de 
faculteit Zwijnaarde in de jaren ’70. De grote spreiding 
van faculteiten zorgt voor aanzienlijke studentenstromen 
tijdens het academiejaar op welbepaalde uren. Studenten 
hebben vaak op verschillende locaties les en moeten 
daardoor zich snel verplaatsen tussen twee lesuren. 

Zoals gezegd ut supra werd voor deze studio gekozen voor 
de focus op drie groepslocaties: alfa, gamma en beta. Dit 
volgens het principe van gedeconcentreerde bundeling. 
Enerzijds een bundeling volgens het soort faculteiten:

- Alfa: Letteren en Wijsbegeerte, Recht & 
Criminologie, Economie & Bedrijfskunde en 
Politieke & Sociale Wetenschappen.

- Gamma: Geneeskunde & 
Gezondsheidswetenschappen en Farmaceutische 
Wetenschappen

- Beta: Ingenieurswetenschappen & Architectuur

Anderzijds is de bundeling gedeconcentreerd omdat 
de faculteiten vandaag reeds zeer gespreid zijn over de 
stad. Een herlocalisering naar één grote campus is dan 
ook quasi onmogelijk. Bij de drie gekozen locaties werd 
telkens onderzocht naar wat de mogelijkheden zijn om 
de interactie tussen stad en universiteit te vergroten of 
optimaliseren. 

De faculteit Wetenschappen die eigenlijk tot de Beta-
faculteiten gecategoriseerd kan worden, blijft in deze 
studio zijn plaats behouden op campus Sterre (Gamma). 
Een verhuizing naar de Beta locatie lijkt niet wenselijk 
en noodzakelijk. De faculteit heeft namelijk zijn volledige 
uitgebreide infrastructuur op de Sterre. De faculteit 

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen behoort 
tot de Alfa-faculteiten in het centrum van de stad, maar 
is gelegen aan de Watersportbaan. Deze faculteit zou 
zijn plaats kunnen vinden in het centrum, bijvoorbeeld 
het Plateaugebouw, maar uit verschillende interviews 
bleek dat dit niet wenselijk is. Het gebouw werd nog maar 
recentelijk vernieuwd, in de omgeving werden enkele 
jaren geleden verschillende studentenkoten gebouwd en 
samenwerkingen met de omgeving lijken door zijn locatie 
aan de sociale woonblokken van de Watersportbaan 
mogelijk in de toekomst. De faculteit Diergeneeskunde 
die tot de Gamma- faculteiten behoort, is gelegen in 
Merelbeke. Een herlocalisering is hierbij onmogelijk 
aangezien hiervoor een specieke en dure uitrusting 
gebouwd werd langs de E40 en deze faculteit ook een 
grote oppervlakte nodig heeft voor het stallen van dieren. 
De faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen ligt momenteel 
op de campus Coupure en behoort tot de Beta faculteiten. 
Een herlocalisering is ook hier niet wenselijk om dezelfde 
reden als bij faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen, maar dit is niet uitgesloten naar de 
toekomst toe.

De Alfa locatie is gelegen in de binnenstad van Gent van 
station Gent-Sint-Pieters tot aan de campus Aula. Dit wordt 
voornamelijk aanzien als een studentenbuurt, waar tijdens 
het academiejaar vele studenten wonen. Anderzijds zijn er 
ook veel kunstactiviteiten aanwezig zoals het SMAK, MSK, 
De Wereld van Kina en de Vooruit. Een interactie tussen de 
studenten en de activiteiten is er nauwelijks. De Gamma 
locatie is gelegen in een tussengebied, nabij woonwijken 
zoals Nieuw-Gent. De grote locaties (in oppervlakte) van 
de universiteit zoals De Sterre en UZ staan nauwelijks 
in connectie met deze woonwijken. De Beta locatie is 
gelegen buiten het stedelijk gebied van Gent in gemeente 
Zwijnaarde. Studenten moeten vaak pendelen vanuit 
het centrum naar het buitengebied. Een relatie met de 
woonwijken of de kern van Zwijnaarde ontbreekt, alsook 
met de bedrijven in het zuiden van Gent op The Loop of ’t 
Eilandje.

We zien bovendien een potentie in de link met de 
groenassen van het Structuurplan voor Gent. 
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fig. 64 officiële Tech Lane

fig. 65 voorontwerp RUP Zwijnaarde

PLANNEN VOOR DE DRIE SITES
Bèta - Techlane

fig. 66 fysieke en functionele verbinding

Als laatste site wordt campus Zwijnaarde geanalyseerd, 
waar de bèta richtingen verenigd zijn.

Als er verder wordt uitgezoomd zien we dat campus 
Zwijnaarde, ook wel het technologiepark genoemd, vlakbij 
verschillende bedrijventerreinen ligt en deel uitmaakt van 
de officiële Tech Lane. Toch wordt er in deze studio enkel 
geconcentreerd op het eilandje, het technologiepark en de 
bedrijventerreinen die daar tussen zijn gelegen. Dit omdat 
de link tussen deze sites meer voor de hand ligt en dus aan 
de hand van een ruimtelijke heroriëntatie eenvoudiger 
gelinkt kunnen worden.

Maar kan er wel gesproken worden van een Tech Lane?

Volgens ons is er zeker een potentie om dit gebied een 
nieuw en beter imago te geven dat in harmonie is met zijn 
omgeving. Door de verschillende spelers die in dit gebied 
ontwikkelen en beheren is er tot heden geen duidelijke 
richtlijn van hoe “Tech Lane” optimaal ontwikkeld kan 
worden, waardoor iedereen wat zijn eigen gang is gegaan 
en we nu dus met een wanorde zitten waar niemand 
graag verblijft. Dit is een uitdaging die wij maar al te graag 
analyseren en waar een visie voor gevormd kan worden.

Bovendien is er op maandag 29 april 2019 een ronde tafel 
gehouden waarbij er verschillende actoren zijn uitgenodigd. 
Hier is een eerste presentatie van deze analyse gegeven 
waarop de actoren dan feedback konden gegeven. Deze 
feedback is verder verwerkt in de onderstaande analyse en 
een samenvatting van de feedback is terug te vinden in dit 
rapport.

KNELPUNTEN EN VISIES
Hoe kunnen we één geheel maken van het gebied?

Probleem: 

Momenteel is het gebied opgedeeld in verschillende 
bedrijfssites met daartussen 2 grote verbindingswegen, 
namelijk de E40 en E17, de R4 grenst hier ook aan. De 
rest van de ruimte wordt opgevuld door woonzones met 
sommige delen groen. Het groen zelf is niet ‘ontwikkeld’ 
of uitnodigend, het is vaak een grasveldje in een hoekje 
dat nog geactiveerd moet worden. De sfeer rond deze 
bedrijventerreinen is ook niet uitnodigend doordat deze 
vaak omheind zijn of afgesloten zijn door een groene 
buffer. Daarenboven brengt de bedrijvigheid heel wat 
autoverkeer met zich mee wat voor opstoppingen zorgt 

tijdens de spitsuren.

Er is een RUP van het Technologiepark in voorontwerp, 
waar een uitdrukkelijke verticale indeling als eerste 
opvalt. Er wordt wel groeninrichting voorzien, maar door 
de verticale bebouwde stroken die ertussen lopen is er 
weinig samenhang. Verder wordt het terrein door een 
groene buffer van zijn omgeving gescheiden, behalve de 
3 auto ingangen zijn er geen andere toegangen waardoor 
er geen interactie is met de woonomgeving en andere 
omliggende actoren. Uit de analyse is uit te maken dat het 
technologiepark dan ook zeer auto gericht is.

Visie: 

Er moet worden ingezet op de fysieke verbinding en de 
functionele verbinding van Campus Zwijnaarde, en bij 
uitbreiding heel Tech Lane, met de omgeving.(figuur: 
Fysieke en functionele verbinding) Dit kan bereikt worden 
door Win-Win connecties met de buurt zoeken en in te 
spelen op de ruimtelijke synergiën. Door ook te werken 
aan de connectie met het centrum kan Tech Lane een 
meerwaarde zijn voor zowel Zwijnaarde zelf als de stad 
Gent.

Volgende specifieke acties kunnen ondernomen worden:

- Interactie met een spin-off van de labo’s tot 
het bedrijfsleven en de opstart van nieuwe 
innovatieve ondernemers bevorderen;
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fig. 67 file-analyse 

fig. 68 sluipverkeer

- Samenwerking met Don Bosco college;

- Connectie met het Parkbos;

- Aanleg van een Finse piste over de volledige Tech 
Lane en inzetten op andere recreatie op de site;

- De fysieke Oost-West verbinding uitwerken en 
deze verbinden met de bestaande Noord-Zuid 
verbindingen. 

Deze acties worden gedetailleerder uitgewerkt onder 
drie verschillende topics: mobiliteit, verblijfswaarde en 
duurzaamheid.

Mobiliteit

Probleem: 

Campus Zwijnaarde is gelegen ten zuiden van de E40 en 
de R4, de site zelf is dan ook hoofdzakelijk op de auto 
gericht, ieder bedrijf heeft dan ook zijn eigen parking. Aan 
de rechterkant komt tramlijn 2 er voorbij en de linkerkant 
van de site kan met behulp van enkele bussen bereikt 
worden, toch is dit steeds nog een eindje wandelen tot de 
student het juiste gebouw heeft bereikt. Er heerst een vrij 
ernstige verkeersproblematiek rond het terrein. Tussen oa. 
het Don Bosco College Zwijnaarde, enkele appartementen 
en huizen, en het technologiepark transformeert de N60 
in een ovonde, op deze ovonde is tijdens de spits file niet 
weg te denken. 

Visie: 

Om een fysieke verbinding te creëren die meer focust 
van Oost naar West en hier ook een modal-shift teweeg 
brengen, moeten er een aantal ingrepen gebeuren in het 
gebied die de toegang biedt voor de zachte weggebruikers 
en de auto weert: 

Inzetten op een breed mobiliteitsbeleid

- Er wordt naar een modal shift toegewerkt, zodat 
de auto de uitzondering wordt en men sneller 
voor alternatieve mobiliteit gaat kiezen. We 
willen deze mentaliteitswijziging afdwingen, 
door het terrein helemaal in te kleden voor de 
zachte weggebruiker. Iedereen die toch met de 
wagen toekomt, zal die aan de periferie van de 
campus moeten achterlaten in de parkeertoren 
en overstappen op een campus-fiets of andere 
duurzame manier van verplaatsen. Zo garanderen 
we meteen ook een veiligere campusomgeving. 

De parkeertoren op het Technologiepark wordt 
linksboven voorzien en de onderste verdieping 
wordt ingericht als fietsenstalling voor private 
fietsen en campussenfietsen als ook zijn er 
plaatsen voorbehouden voor Cambio-autodelen 
en carpoolers. 

- Op Ardoyen zijn reeds veel bestaande labo’s en 
wegen. De labo’s zullen hier ook langs achteren 
toegankelijk zijn, waardoor aan de voorkant 
de reeds bestaande wegen zoveel mogelijk 
onthard kunnen worden. Auto’s blijven zo aan 
de achterkant en van het terrein. De bestaande 
toegangswegen voor auto’s worden beveiligd met 
slagbomen en pasjes, zodat het sluipverkeer en 
misbruik van deze ingangen beperkt kan worden.

Eén groene as door alle sites heen

- Deze as start aan Don Bosco, waar via de fiets-o-
strade uitgeweken kan worden naar de campus. 
Om via de fietsroute op de campus te komen, 
moet de Ovonde overgestoken worden. In dit 
plan wordt de ovonde heringericht tot een rechte 
baan waaronder een fiets- en voetgangerstunnel 
loopt. Zo kan autoverkeer op termijn vlot 
doorrijden en is het veilig en vlot oversteken voor 
de fietsers.

- Nadien loopt de as door het Technologiepark, 
waar deze recht het terrein doorkruist. De huidige 
verharde wegen op de campus worden in het 
mate van het mogelijke onthard. Vanop deze as 
zijn er aftakkingen naar alle grote gebouwen en 
de parkeertoren.

- Op het einde van het terrein moeten de fietsers 
de tramlijn kruisen en door een woonwijk fietsen. 
Deze woonwijk wordt autoluw ingericht, zodat 
het aangenaam fietsen en wonen is. 

- De route gaat onder de E17 door, en komt dan 
aan de Schelde uit. hier plannen we een nieuwe 
fietsersbrug waar het water overgestoken kan 
worden en het Eilandje verbonden wordt met 
campus Zwijnaarde. Dit is tevens de halte van de 
watertaxi.

link met het openbaar vervoer en betere bediening van de 
bestaande haltes

- In de directe omgeving van het Technologiepark 
stoppen al enkele bussen en een tram. Deze 
vormen echter geen vlotte verbinding en 
bevinden zich op enkele minuten wandelen van 
de campus, hierdoor heerst er bij pendelaars 
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fig. 69 mobiliteitsingrepen

fig. 71 verblijfswaarde op en rond het technologiepark

fig. 70 voorzieningen nabij het technologiepark

dan de werknemers en studenten die daar overdag (tijdens 
de werkuren) aanwezig zijn. Zowel de huidige studenten/
werknemers/onderzoekers/… als de omwonenden voelen 
weinig connectie met de sites. Dit alles is te wijten aan dat 
de sites hier ook gewoon niet op voorzien zijn. In de nabije 
omgeving zijn enkele voorzieningen zoals broodjeszaken 
en restaurants, maar daar blijft het dan ook bij. De campus 
lijkt hier gewoon neergezet te zijn en blijft afgesloten van 
zijn omgeving. 

Visie: 

Om een geheel van Tech Lane te maken moet de sfeer over 
heel deze zone op elkaar afgestemd en uitnodigend zijn. 
Door meer verblijfswaarde te creëren worden naast de 
aanwezige studenten en werknemers, ook de omwonende 
bevolking meer aangespoord om zich op de terreinen te 
begeven, en deze vooral ook buiten de werk- en lesuren 
te gaan gebruiken. Door volgende ingrepen toe te passen 
wordt er een verblijfswaarde gecreëerd.

- De hoofdingang wordt verlegd naar de 
rechterkant van het Technologiepark waar er 
een nieuwe ontvangsthub wordt gecreëerd. Deze 
ingang sluit zo beter aan bij de al bestaande 
infrastructuur en het openbaar vervoer. 

de perceptie dat het terrein niet goed ontsloten 
is met het openbaar vervoer. Door in het plan 
de nadruk op deze toegangspunten te leggen 
en ze te verbinden met één grote verkeersas, 
wordt dit wel aantrekkelijk. Meteen naast deze 
toegangspunten staan fietsenstallingen met 
campusfietsen, waarop de pendelaars meteen 
kunnen overstappen om vlot de campus te 
bereiken. 

- Ook wordt er een watertaxi voorzien waarmee 
men zich kan verplaatsen vanaf de Therminal/
Technicum tot de kade tegenover het Eilandje in 
Zwijnaarde.

Door deze ingrepen op niveau van mobiliteit wordt de 
fysieke verbinding van de verschillende sites die Tech 
Lane vormen gerealiseerd en wordt er hopelijk ook 
een verandering in het gebruik van de verschillende 
vervoersmodi teweeg gebracht. 

Verblijfswaarde

Probleem: 

Momenteel is het terrein van het Eiland nog in ontwikkeling 
en is er op en rond het Technologiepark niet meer activiteit 

- Er worden in deze zone drie gebouwen gepland 
waar verschillende functies in kunnen worden 
geplaatst zodat deze torens fungeren als de 
nieuwe ontmoetingsplaats van Zwijnaarde. 
Het doel is om een plaats te ontwerpen 
die complementair is aan de ‘Buzz’ van de 
binnenstad. Enkele voorbeelden van functies 
die hier voorzien kunnen worden zijn recreatieve 
functies zoals een fitness, een tennisbaan of 
een bowling. Ook kunnen barretjes, restaurants 
en winkels voorzien worden. Tot slot zien wij 
op de site van het technologiepark ruimte voor 
een speeltuin of stadstuintjes.Ook is er gedacht 
over weekend- en avondactiviteiten die buiten 
de werkuren leven op de site moet brengen. Zo 
kunnen bestaande lokalen verhuren aan scouts 
en voor yoga.
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fig. 72 duurzaamheidsbenadering

fig. 74 totaal bijkomende warmteproductie

fig. 73 productiepotentieel windturbines

- Ook moet er gedacht worden over een eventuele 
zomerinvulling zoals een zomerfestival, een pop-
up cinema, wetenschapskampen, een zomerbar, 
de kade ontwikkelen met pop-ups, terrasjes en 
fake strand onder naam ‘brainport-beach’,

- Tot slot wordt ook wonen in het programma van 
de site opgenomen. De huidige sociale wijk die 
rechtsboven naast de site ligt is aan renovatie 
toe, en wij zien hier een mogelijkheid om de 
locatie van deze gebouwen te verplaatsen naar 
rechtsonder op de site van het technologiepark. 
Hier kan er daarenboven nog extra ruimte 
gemaakt worden als de gebouwen, waar het 
huidige Chevron zich bevind, te slopen. Naast het 
verleggen van de sociale wijk van rechtsboven 
naar onder, kunnen hier ook appartementen 
voor korte-woonfunctie ingevoegd worden (Voor 
internationale mobiliteit zoals conferenties, 
doctoraten, onderzoekers,...) een studenten 
home komt er al aan de overkant, dus de vraag 
hiernaar zal beperkt zijn, maar er is hier ook zeker 
nog ruimte voor.

Ook door ingrepen op het niveau van verblijfswaarde uit te 
voeren kan er gewerkt worden aan de verbinding tussen 
de verschillende sites, maar hier betreft het de functionele 
verbinding. Door de terreinen aantrekkelijk te maken 
voor zowel de werknemers en studenten die op de sites 
verblijven, als voor de omwonenden, zullen mensen zich 
sneller op en naar de verschillende sites van Tech Lane 
willen verplaatsen. Dit draag ook bij aan de leefbaarheid 
van het gebied en de emotionele waarde die mensen 
ermee linken.

Duurzaamheid

Probleem: 

Op het vlak van duurzaamheid kunnen er tal een aanvulling  
of verbetering worden toegevoegd ten opzichte van de 
bestaande situatie. Zoals in het onderdeel mobiliteit al 
besproken is een modal shift al een eerste stap naar een 
verlaging van de CO¬2-uitstoot. Ook het inzetten van 
alternatieve vervoersmodi, zoals een watertaxi, elektrische 
fietsen/steps/golfkarretjes,…, draagt bij tot een duurzame 
Tech Lane.

Visie: 

Op het technologiepark en de site van het Eiland zijn er al 
enkele bedrijven alsook het management van de terreinen 
bezig met duurzaamheid. De UGent heeft duurzaamheid 
ook opgenomen in zijn doelstellingen, wat voor deze site 
zeker een uitdaging is. Ook is dit een aspect dat steeds 
meer aan bod komt op universiteiten en bedrijven. Met 
de aankomende klimaatnormen die behaald dienen te 
worden is het een goed idee om ook op Tech Lane extra 
aandacht aan duurzaamheid te geven. 

- Onder de vorm van klimaat adaptatie wordt er 
ingezet op slim ontharden, vergroenen, groene 
daken en verwateren. Naast deze basis ingrepen 
kan er ook meer ingezet worden op collectief 
hergebruik van regenwater. 

- Ook kan er verder ingezet worden op 
hernieuwbare energie. Zo kan er in de buurt van 
de site een windmolen geplaatst worden, zoals er 
nu al een voorzien wordt op het Eilandje. Ook kan 
er is de site geschikt voor warmteproductie zoals 
op figuur 74 te zie is. In dit technisch scenario 
wordt het theoretisch, technisch maximum met 
betrekking tot het bijkomende potentieel voor 
warmteproductie ingeschat voor de volgende 
hernieuwbare technologievormen: particuliere 
zonneboilers, biomassa en ondiepe en diepe 
geothermie.
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fig. 75 Techlane voor

fig. 76 Techlane na

CONCLUSIE
Uit de analyse over campus Zwijnaarde, en bij uitbreiding 
Tech Lane, kan er dus gesteld worden dat het gebied 
een groot potentie heeft om bij te dragen aan de 
leefkwaliteit van de omwonende en de werkkwaliteit van 
de omliggende bedrijven. Dit kan gerealiseerd worden 
door te focussen op het verwezenlijken van een fysieke 
en functionele verbinding tussen de sites die Tech Lane 
vormen en hierbij ook nog in te zetten op de ontwikkeling 
van het imago van Tech Lane. Door te beginnen met het 
ontwikkelen van de nieuwe ontvangsthub kunnen er 
stelselmatig meer activiteiten worden toegevoegd aan 
de verschillende sites en bekomt men zo een aangename 
omgeving. De Businesscase van deze ontvangsthub wordt 
verder toegelicht. 

Indien dit uitgewerkt wordt voor de geselecteerde 
terreinen betrokken in deze analyse, kan deze tactiek op 
lange termijn ook worden toegepast op de verder gelegen 
bedrijven en sites (zoals The Loop of de Ghelamco Arena).  
Zo kan Tech Lane volledig tot zijn recht komen en zijn 
naam echt eer aandoen.  
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RONDE TAFEL

Op 29 april vond een rondetafelgesprek in het Stadshuis 
van Gent. Het doel van deze samenkomst was om onze 
ideeën en toekomstplannen op de drie sites voor te stellen 
aan betrokken actoren en hierop feedback te krijgen. Met 
deze feedback werden de plannen voor de sites aangepast 
en werden vehikel-projecten gekozen die als businesscase 
uitgewerkt werden. Het rondetafelgesprek startte met 
een welkomstwoord van Luuk Boelens en een inleidende 
presentatie van Tara Op de Beeck, die de insteek van de 
oefening en de keuze voor de as met drie sites toelichtte. 
Nadien presenteerden de studenten per groen hun 
site en werd achteraf duchtig gediscussieerd en ideeën 
uitgewisseld met de aanwezige actoren en experten. 

De agenda van de avond:

 18:00  Welkom en korte voorstelling

 18:05  Inleidende presentatie Tara Op de Beeck

 18:15  De alfa-zone (presentatie studenten)

 18:30  De gamma-zone (presentatie studenten)

 18:45  De bèta-zone (presentatie studenten)

 19:00  Vragen, discussie, opmerkingen (onder   
  moderatie van Luuk Boelens)

 20:00  (uiterlijk) Einde

Aanwezigen:

Filip Watteeuw - Schepen Mobiliteit, Publieke   
Ruimte en Stedenbouw Stad Gent

Philippe Van Wesenbeeck - Diensthoofd 
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Stad Gent

Peter Vanden Abeele - Stadsbouwmeester Gent

Patrick De Baets - Decaan Faculteit 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur UGent

Isabel Van Driessche - Decaan Faculteit 
Wetenschappen UGent

Brent Bleys - Namens decaan Economie en 
Bedrijfskunde UGent

Lina Avet en/of Jeroen Vanden Berghe - Namens 
het rectoraat van de UGent

Tara Op de Beeck en Luuk Boelens - begeleiders 
Studio MaSRP

Per groep werd nadien gereflecteerd over de feedback en 
suggesties. Deze verslagen per groep zijn terug te vinden 
in de appendix.

Reflectie alfa-zone

De reacties waren zeer positief en weinig opmerkingen 
werden gegeven omdat de plannen aansluiten en verder 
werken op de reeds bestaande toekomstperspectieven en 
masterplannen. Wel werden opmerkingen gemaakt over 
het schrappen van de parkeergarage onder de faculteit 
economie, deze beslissing zou op veel ongenoegen stuiten 
van personeel dat deze dagelijks gebruikt. Oplossingen 
en het doorbreken van een bepaalde verwachtingen 
rond parkeren op wandelafstand van het werk worden 
meegenomen in de uitwerking van de businesscase en de 
argumentatie rond de keuzes. 

Reflectie gamma-zone

De feedback legde enkele kansen bloot waarop verder 
ingezet kon worden om de kwaliteit en samenhang van 
het plan te verhogen

- Ontbrekende relatie tussen stad en campus 
versterken door het ‘grijze stadsweefsel’ in te 
schakelen.

- Inrichting en veiligheid campus Sterre door 
verdichting en toevoegen van functies op de site 
bv. bedrijvigheid, wonen, … én uitwisseling met 
andere onderwijsinstellingen.

- Verzoeken van nieuwe plan rond de UZ (dat nog 
in vooronderzoek en dus niet in te kijken is) en 
het creëren van een toegangspoort tussen UZ en 
Sterre.
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Reflectie bèta-zone

Uit de feedback destilleerden we enkele aandachtspunten 

- Het in kaart brengen van het openbaar vervoer 
vanuit het centrum om mobiliteitsverhaal bij te 
schaven.

- Het toevoegen van extra functies aan het terrein 
om de aantrekkelijkheid te vergroten. Dit speelde 
vooral mee in de businesscase, waar enkele 
gebouwen aan de ontvangsthub opgericht 
worden met gevarieerd programma om zowel 
overdag als ’s avonds, tijdens weekdagen en het 
weekend een bruisend programma moest bieden 
voor studenten, werknemers en buurtbewoners.

- De toekomst van bedrijventerrein 2 en 3 naderbij 
bekijken. Mogelijke ontwikkelingen die nog 
missen op het terrein kunnen hier ondergebracht 
worden. De functies en actualiteit rond de sites 
wordt gevolgd en speelt mee in de businesscase 
rond bv. mobiliteit.

- Nadenken over de woningtypologieën voor 
werknemers die nu op de campus werken en op 
termijn in de buurt van de campus willen wonen.

- Hierin kadert het project Wondelgem van 
Labo S, verdichting van een villawijk. Dit 
idee zou op de omliggende villawijken 
toegepast kunnen worden om doorheen 
de jaren een meer dense leefomgeving 
met meer functies en opbrengsten voor 
de buurtbewoners te voorzien. 

- In de businesscase krijgen ook sociale 
huisvesting, studentenhuisvesting, 
appartementen en luxueuzere woningen 
een plaats. 

- Onderzoek naar de functies in dorp Zwijnaarde 
en hoe de uitwisseling tussen campus en dorp 
gemaakt kan worden. Vanuit de al aanwezige 
functies worden voorstellen gedaan in de 
businesscase om aanvullende functies op 
de campus te programmeren die zo ook een 
meerwaarde bieden voor de buurtbewoners, 
bv. polyvalente lokalen, theaterzaal, winkels, 
sportinfrastructuur, materiaalontleenpost, …
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fig. 34 onvangsthub

BUSINESSCASES
Heerweg-Noord - Klaartestraat 

Met het idee om Tech Lane een nieuw en verbeterd imago 
te geven door het ontwikkelen van een zachte verbinding 
van het technologiepark tot aan het eilandje, moet er 
ook gedacht worden aan een plaats waar deze twee 
sites kunnen samenkomen en binden. Door een plek te 
ontwikkelen die in relatie staat met zijn omgeving, kan 
dit een aangename ontmoetingsplek voortbrengen. De 
belangrijkste actoren waarmee rekening wordt gehouden 
zijn enerzijds de studenten en de werknemers van de 
universiteit en de bedrijven in de omgeving, als ook de 
bewoners van Zwijnaarde zelf. Het is belangrijk dat Tech 
Lane meer verweven wordt met zijn omgeving in plaats 
van de afgesloten sites met woonzones ertussen die geen 
interactie hebben met elkaar. Door op deze connectie 
in te zetten hopen wij een aangenamere omgeving te 
ontwikkelen.

Hier wordt er in het midden van de zachte verbinding, aan de 
oostelijke kant van het technologiepark, een ontvangsthub 
ingepland. Deze hub dient enerzijds de nieuwe ingang 
van het technologiepark te vormen, aangezien hier een 
goede infrastructuur en verbinding met het openbaar 
vervoer al bestaat, en anderzijds wordt deze plek een 
bruisende plaats waar iedereen (studenten, werknemers, 
omwonenden,...) samen kunnen komen en kennis kunnen 
uitwisselen. Door een gevarieerd programma te voorzien in 
deze hub wordt er een omgeving gecreëerd waar iedereen 
zich welkom voelt en graag verblijft. 

Om deze ontvangsthub te realiseren is er een fasering 
opgesteld die het project haalbaar moet maken.

FASERING
Het project wordt opgedeeld in vier grote delen. Dit om 
de kosten beperkt te houden, doorheen het project reeds 
een aantal opbrengsten binnen te halen én om meer 
investeerders te vinden terwijl het project ontrolt. De 
eerste fase focust zich op het weren van de auto en focust 
zich vooral op de meest westelijke ingang van het terrein. 
Fase twee is het aanleggen van de groene verbinding van 
Zwijnaarde I tot en met V. Fase drie is de uitbouw van de 
ontvangsthub, gelegen bij de tramhalte aan de nieuwe 
hoofdingang. De vierde en laatste fase is de kade, het 
inrichten van de waterside. Op de kaart staan de vier fases 
met pijlen aangeduid. 

Fase I

In deze eerste fase wordt ingezet op het toegankelijk en 
aantrekkelijk maken van de site. De zachte weggebruikers 
krijgen hier de voorrang.

- De ovonde wordt ondertunneld waardoor zachte 
weggebruikers veilig de drukke baan kunnen 
passeren en rechtstreeks het terrein oprijden. De 
tunnel is ongeveer 5 meter breed en 20 meter 
lang, met een aanloop. 

- Hiervoor kan ook een subsidie 
verkregen worden. De ovonde ligt op 
een gewestweg en aangezien deze 
ondertunneling de fietsostrade F7 veiliger 
maakt, kan hier beroep gedaan worden 
op een subsidie van het Vlaams Gewest. 

- Daarnaast mag de auto het terrein niet meer op. 
Daarom komt er linksboven in het terrein een 
parkeertoren voor 500 wagens. Deze staan over 
drie verdiepingen verspreid. Op de gelijkvloerse 
verdieping is er voorbehouden plaats voor 
autodelen zoals Cambio en carpooling.

- Parkeerabonnementen generen €50/
plaats/maand. In het beheer kan er een 
differentiatie gemaakt worden in prijzen 
voor bedrijven op de site, personeel en 
studenten van de UGent en bezoekers. 

- Aan de hoofdingang komt een bike portal. Hierin 
zijn 500 overdekte parkeerplaatsen voorzien, 
waarbij de helft gevuld is met een campusfietsen. 

- Abonnementen voor deze fiets generen 
ongeveer 50 euro per jaar.

- Op het terrein van Zwijnaarde IV wordt ook 
reeds gestart, rechtsonder in het terrein, met 
de bouw van 70 sociale woningen. Deze dienen 
ter vervanging van de sociale woonwijk in 
Zwijnaarde. Deze grenst aan het terrein van 
Zwijnaarde en is dringend aan renovatie toe. Dit 
terrein zal verder ontwikkeld worden als park en 
daarom worden nieuwe, evenwaardige woningen 
voor deze bewoners voorzien. 

- We voorzien 35 appartementen van 
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fig. 35 ruimtelijk overzicht van fasering 

fig. 36 overzicht vier fases met voornaamste actiepunten

100 m2 en 35 woonhuizen van 150m2. 
De huizen worden nadien aan een 
huisvestingsmaatschappij verkocht tegen 
de prijs van de bouw. De gronden worden 
geruild met erfpacht. 

- Zodra deze woningen gebouwd zijn, 
kunnen ze verhuizen. In een volgende 
fase worden de oude woningen gesloopt 
en het park ontwikkeld.

- Bij de sociale woningen worden ook 30 private 
woningen gebouwen van 200 m2 in oppervlakte. 
Dit zal de nodige opbrengsten genereren en meer 
samenhang met de rondliggende buurt proberen 
te bekomen.

- Daarnaast vertrekt het terrein Chevron ook, 
dit gebouw wordt gesloopt en weer met 
groen aangelegd in afwachting van verdere 
uitbreidingen op het terrein.

- De inspanningen in dit project vergroten de 
bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van het 
terrein enorm. Dit komt niet enkel ten goede voor 
de UGent, maar ook voor de bedrijven die hier 
huren. Daarom wordt 5% van de huurinkomsten 
extra gevraagd van de bedrijven. Ze investeren ze 
mee in de campus van morgen.

Fase II

Nu de auto geen plaats meer krijgt op het terrein van 
Zwijnaarde IV, kan hier een groene verbinding aangelegd 
worden. Deze doorkruist heel Zwijnaarde IV, gaat door 
de naastliggende wijk, voorbij Zwijnaarde II en III en naar 
Zwijnaarde I. 

- Deze strook is dubbel zo breed als gewone 
fietspaden en met groen aangevuld.

- De groene verbinding moet het water oversteken, 
hiervoor wordt een fietsbrug gebouwd. De 
zachte weggebruikers blijven gescheiden van het 
autoverkeer dat via een zuidelijker gelegen brug 
het water oversteekt.

- Nog twee bikeportals worden gebouwd, 
eentje met 500 fietsplaatsen (waarvan 
250 campusfietsen) en een van 200 

fietsparkeerplaatsen (waarvan 100 
campusfietsen)

- De reeds aanwezige wegenis wordt zoveel 
mogelijk strategisch hergebruikt. Het overbodige, 
ongeveer 3 kilometer, wordt onthard. 

- Hiervoor kan een subsidie verkregen 
worden die 75% terugbetaald.

- Nu de sociale woningen op Zwijnaarde IV 
voltooid zijn, kunnen de bewoners verhuizen, 
koopt de huisvestingsmaatschappij deze 
woningen over en krijgt UGent via grondenruil de 
oude sociale woonwijk. Deze worden afgebroken 
en het terrein wordt hersteld.

- Ongeveer 5 hectare aan terrein wordt ingericht 
met groen en park.

- Hier komt een speeltuin van 8000 m2.

- Daarnaast worden ook volkstuintjes 
voorzien, 80 tuintjes van 100 m2.

- Deze brengen 14 euro per maand 
op.

- Hier kan eveneens een subsidie 
voor verkregen worden, die 75% 
van de gemaakte kosten dekt.

Fase III

Fase drie is de uitbouw van de ontvangsthub, die zich 
op enkele tientallen meters van de tramhalte bevindt. 
Deze ingang werd tot nu toe als een ‘achterpoortje’ naar 
Zwijnaarde IV gezien. Wegens zijn centrale ligging tussen 
Zwijnaarde I en IV (waar overal delen campus zullen liggen), 
is dit een uitgelezen scharnierpunt. Hier komen aan de 
straatkant twee grote torens, beide van 5 verdiepingen. 
De grootste heeft een footprint van 4000 m2, de andere 
2000 m2. Deze ruimtes worden verhuurd en genereren 
opbrengsten. Er is mogelijkheid tot commerciële ruimtes, 
polyvalente ruimtes, fitness- en sportruimtes, leslokalen 
(verplaatsbaar meubilair), een grote conferentieruimte, 
filmzaal, … 

Daarnaast wordt er verder terrein inwaarts aan de splitsing 
van de groene verbinding nog een toren gebouwd. Deze is 
8 verdiepingen wat een minder grote schaalbreuk vormt 
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fig. 37 kosten en baten op de tijdlijn

fig. 38 test functies en bedrijvigheid verschillende doelgroepen op een weekdag

met de omgeving. De footprint is hier 1500 m2.

Daarnaast wordt ook het plein ingericht, de hogere 
kostprijs laat ruimte voor fonteinen, aanleg van trappen, 
meubilair, ...

Fase IV

De vierde en laatste fase bevindt zich aan de kade. 
Dit is de plaats waar ook de fietsbrug en groene 
verbinding aangelegd zal worden. Daarnaast kan hier 
de aanmeerplaats voor de watertaxi komen, die campus 
Zwijnaarde met het Technicum verbindt. In dit project 
wordt reeds de kade ingericht met groen en meubilair, 
100 meter straat wordt ontwikkeld met daarbovenop twee 
verdiepingen van appartementen die verkocht worden. Dit 
gebied kan later verder ontwikkeld worden, naargelang de 
vraag. Dit gebied kan ontwikkeld worden in samenwerking 
met projectontwikkelaars.

Verdichting omliggende wijken

Bovendien is er in het kader ‘Ruimte voor Gent’ nagedacht 
over de villawijk die langs de noordelijke en zuidelijke 
zijde van de ontvangsthubaangrenst. Door de komst van 
de ontvangsthub, en dus een functieverandering in het 
midden van deze wijk, zal de dynamiek en werking van de 
wijk zelf mee moeten veranderen. Zo loopt er momenteel 
al het pilootproject ‘Parkstad Wondelgem’ waar de vraag 
wordt gesteld hoe een 20ste-eeuwse woonwijk kan 
getransformeerd worden in een levendige buurt voor 
jonge en oudere inwoners. Ook wilt men meer inzetten op 
het bereikbaar maken van voorzieningen en aantrekkelijke 
publieke (groene) ruimte op een veilige en aangename 
manier (te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer). 
Deze visie kan gerealiseerd worden door een gelijkaardige 
tactiek toe te passen op de villawijk als in testcase 
Wondelgem wordt getoetst. 

Ook staat er in de Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent 
dat het wetenschapspark Zwijnaarde deel uitmaakt van de 
zuidelijke strategische zone. Deze zone bestaat momenteel 
uit verschillende fragmenten die weinig samenhang 
vertonen en wilt men ontwikkelen als de  kennispoort 

van de stad. Hiermee wordt bedoeld dat er meer moet 
worden ingezet op kennisbedrijvigheid, kantoren en 
onderwijs. De stad hoopt door de aanwezigheid van 
groen, wetenschappelijke instellingen  de nabijheid van 
het cultuurhistorisch centrum en de aanwezigheid van 
een aantrekkelijke woonomgeving hoogtechnologische 
bedrijven aan te blijven trekken. De herontwikkeling van 
Tech Lane kan hier ook ten zeerste bijdragen. 

Bovendien wordt Zwijnaarde als groeistad beschouwd, 
wat kort inhoudt dat er hier, door te verdichten en functies 
op te nemen die een stedelijk karakter hebben, kan worden 
afgestapt van het heersende wijkgevoel en het centrum 
naar een stedelijk niveau getild kan worden.

KOSTEN- EN BATENANALYSE
De kosten en baten werden op deze tijdlijn uitgezet. 
Vooral fase 2 en 3 brengen grote kosten mee, de baten 
komen uit de bijdrage van de bedrijventerreinen, de 
verhuur en verkoop van vastgoed, verhuur parking- en 
fietsabonnementen en in mindere mate subsidies. In 
totaal kost het project €93.015.775, met €46.576.420 aan 
opbrengsten. Dit betekent €46.439.355 aan verschil. Bij de 
opbrengsten zitten een aantal elementen die maandelijks 
en jaarlijks terugkomen, samen goed voor €8.336.800 per 
jaar. Met deze opbrengsten zal het project op een termijn 
van 5,5 jaar break even draaien. 
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fig. 39 Eindsom totaalkosten, inkomsten en break-eventermijn

Elementen per fase Omschrijving Opp. Bouwprijs/m2
Opbrengst/

m2 Kosten Baten Instrumenten Locatie

FASE I - WEREN VAN DE AUTO

Ondertunneling ovonde 5 m x 100 meter lang 500 16500 0 8250000 8250000
Omgevingsvergunning + 

projectsubsidie
Zwijnaarde IV 

en Ovonde

Plaatsen parkeertoren

500 plaatsen aan 5m2/plaats, verspreid 
over 3 verdiepingen. Verhuren aan 

€50/maand, een werkingsbedrag omdat 
sommigen gratis en anderen duurder 

zullen zijn 2500 500 0 1250000 300000 Bouwvergunning Zwijnaarde IV  

Aanleg oprit R4 €1 miljoen per kilometer autostrade 250 1000 0 250000 0 Omgevingsvergunning
Zwijnaarde II en 

III

Bike portal hoofdingang
Plaats voor 500 fietsen, 30 euro per 

fietsplaats rekenen 500 30 0 15000 0 Bouwvergunning Zwijnaarde IV
250 campusfietsen 250 500 50 125000 12500 Zwijnaarde IV

Bouw 70 sociale woningen
35 appartementen van elk 100 m2, 

verkocht aan SHM 3500 900 0 3150000 3150000 Bouwvergunning Zwijnaarde IV
35 huizen van elk 150 m2, verkocht aan 

SHM 5250 900 0 4725000 4725000 Bouwvergunning Zwijnaarde IV

Bouw 30 private woningen
Huizen van 200 M2, Vraagprijs 400 000 

per woning 6000 1435 3000 8610000 18000000 Bouwvergunning Zwijnaarde IV
Vertrek Chevron Sloopkosten van gebouw 67 x 73 meter 4891 25 0 122275 0 Sloopvergunning Zwijnaarde IV

Onteigening gebouwen entreepunt
Luuk zei 10 a 13 miljoen voor 18 

gebouwen 12000 10000000 0 Entreepunt
Sloop en bouwrijp maken terrein 12000 25 300000 0 Sloopvergunning Entreepunt

Bijdrage bedrijven

Bedrijven op het terrein die jaarlijks 5% 
meebetalen en zo meesparen voor de 

opwaardering van hun eigen omgeving. 217600 0 260 0 2828800
36797275 37266300

WINST 469025

FASE II - GROENE VERBINDING
Aanleg zachte verbding tussen 

Technologiepark en 
Nederzwijnaarde (of eilandje)

3 kilometer lang, dubbele breedte van 
normaal fietspad rekenen 6000 250 0 1500000 0 OmgevingsvergunningZwijnaarde I, II, III en IV

Groene aanleg fietspad 6000 2,5 0 15000 0 OmgevingsvergunningZwijnaarde I, II, III en IV

Overige bike portals

2 stallingen, een voor 500 en een voor 
200 fietsen, gerekend per eenheid ipv 

oppervlakte 700 30 21000 0 BouwvergunningZwijnaarde I en entreepunt
350 campusfietsen 350 500 50 175000 17500

Aanleg fietsbrug 6 meter breed en 100 meter lang 600 830 0 498000 0 OmgevingsvergunningKade en Zwijnaarde I
Ontharding 3 kilometer autobaan te ontharden 3000 2 0 6000 4000 projectsubsidie + ? Zwijnaarde IV

Schrappen 70 sociale woningen
Grondenruil met stukje UGent waar 

sociale woningen opstaan 0 0 0 0 0 Zwijnaarde IV

Sloop terrein
Sloop en bouwrijp maken van terrein 

120x170m 18700 25 0 467500 0 Zwijnaarde IV
Inrichten groen Techlane 5 hectare in te richten 5000 50 250000 0 omgevingsvergunning Zwijnaarde IV

Volkstuintjes
Volkstuintjes, prijs €200 per tuin van 

100/m2 8000 200 0,14 16000 13120 Projectsubsidies
Speeltuin Speeltuin 8000 30 240000 0 Zwijnaarde IV

3188500 34620

WINST -3153880

FASE III - ENTREEPUNT
Gebouw 1 5 verdiepingen, footprint 4000 20000 1150 120 23000000 2400000 Bouwvergunning Entreepunt
Gebouw 2 5 verdiepingen, footprint 2000 10000 1150 120 11500000 1200000 Bouwvergunning Entreepunt

Gebouw 3 aan de driehoek 8 verdiepingen, footprint 1500 12000 1150 120 13800000 1440000 Bouwvergunning Entreepunt

Plein
Pleininrichting met fonteinen, meubilair, 

... 6000 100 0 600000 0 Omgevingsvergunning Entreepunt

48900000 5040000

WINST -43860000

FASE IV - KADE

Commerciele ruimtes

100 meter lang en 10 meter diep, 
opbrengsten per jaar gerekend. Ze 

worden ontwikkeld i.s.m. private 
projectontwikkelaars. 1000 1150 120 1150000 138000 Bouwvergunning Kade

Appartementen

2 verdiepingen op de commerciele 
ruimtes, worden verkocht en ontwikkeld 

i.s.m. private investeerder 2000 1490 2750 2980000 4097500 Bouwvergunning Kade

Groene inrichting kade
Pleininrichting met fonteinen, meubilair, 

... 300 100 0 30000 0 Omgevingsvergunning Kade
4130000 4235500

WINST 105500

VERSCHIL -46439355
93015775 46576420

fig. 40 kosten en baten per fase in cijfers
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AANBEVELINGEN

Tot slot worden enkele van de hierboven reeds 
toegelichte maatregelen opgelijst om de lezers van 
dit eindwerk te herinneren wat in ons ogen nodig is 
om de voorgestelde transitie mogelijk te maken. Deze 
transitie gaat over de verbetering van de synergie tussen 
stad en universiteitscampussen. Hieronder staan deze 
maatregelen per site onderverdeeld:

Alfa-zone: Artslane

- Vlotte verbinden voor zachte weggebruikers van 
Sint-Pietersstation tot aan de Waalse Krook

- Opwaardering van het citadelpark (inzetten op 
samenwerking van de verschillende musea)

- Muinkschelde als trage groene as

- Sint-Pietersnieuwstraatals vlotte stedelijke as

Gamma-zone: Sterre-UZ

- Verdichten op de Campus Sterre

- Realisatie van een stedelijk wijkplein aan de kop 
van de campus de Sterre als hefboom voor het 
verbinden van de enclaves

- Faciliteer de ontmoeting van de verschillende 
enclaves (3 strategieën):

- Een modal-shift model

- Inzetten op dynamische stedelijke 
structuur

- Inrichten en verbinden van groene 
ruimtes

Bèta-zone: Techlane

- Inzetten op de oost-west autoloze verbinding

- Deelsystemen en MAAS

- Verbinden van de verschillende 
bedrijventerreinen

- Van fietssnelweg F7 tot het nieuwe Eiland 
Zwijnaarde

- Vervang de hoofdingang in het westen door een 
ontvangsthub in het oosten

- Ondertunnel het fietspad ter hoogte van de 
ovonde (N60) aan Don Bosco Zwijnaarde

CONCLUSIE

De faculteiten van Universiteit Gent zijn verspreid over de 
stad, met een relatief recente uitbreiding naar het zuiden. 
Er zijn drie duidelijke groepen te onderscheiden: de Alfa 
faculteiten in de binnenstad, de Gamma faculteiten rond 
de Sterre en het UZ en de Bèta faculteiten ter hoogte van 
Zwijnaarde. Rond de Alfa faculteiten in de binnenstad, 
ten noorden van het station Gent Sint-Pieters zijn veel 
voorzieningen. De Gamma en Bèta faculteiten liggen vooral 
nabij woonwijken (Nieuw-Gent en Zwijnaarde) maar er 
lijkt weinig interactie tussen de stad en de universiteit.

Op de drie campussen zijn verschillende aanpakken 
wenselijk doch zijn er enkele overkoepelende thema’s die 
aan bod kwamen. De campussen openstellen voor meer 
functies zodat een breder publiek gebruik kan maken en 
gebouwen in onbruik meer gebruikt worden, inzetten 
op duurzame mobiliteit en modal shift, de klimaatassen 
versterken en het aanbod van huisvesting vergroten en 
variëren. Wat hiervoor nodig is, is een integrale bouwvisie 
voor de universiteit.

Als eerste werd de Arts Lane uitgewerkt. De Arts Lane 
situeert zich van aan het Sint-Pietersstation tot aan de 
Krook. We vinden er enerzijds kunst en cultuur met het 
Smak, het MSK, de Minard, de Vooruit, de Wereld van Kina, 
de Sint-Pieterskerk,… en anderzijds verschillende alfa 
faculteiten zoals letteren- en wijsbegeerte, economie en 
bedrijfskunde. 

De verbinding van de kop van de Artslane tot aan het 
station is cruciaal voor de doorwaadbaarheid van deze 
site en er werd dus ook gepoogd suggesties te bieden 
voor deze verbinding. Daarnaast werden twee grote zones 
onderscheiden: de omgeving van het Citadelpark en de 
omgeving van de Sint-Pietersnieuwstraat. Voor beide 
zones werden de pijnpunten blootgelegd. Vervolgens 
werden gebiedsvisies met aangewezen transformaties 
weergeven. Een van de uitkomsten was het uitbouwen van 
een stedelijke as (Sint-Pietersnieuwstraat) en een groene 
as (Voetweg). Tot slot werd er ook nog een businesscase 
uitgewerkt rond de parking op de Hoveniersberg. 

Ten tweede werden de Sterre en UZ, met een bundeling 
van de gammawetenschappen bekeken. Rond de Sterre 
en het UZ werden de verschillende geclusterde enclaves 
bekeken, die ondanks ze ruimtelijk allen vrij dicht bij 
elkaar liggen doch onsamenhangend zijn. De Sterre, het 
UZ, de Tuinwijk, Nieuw Gent en de scholen Sint-Jozef en 
Sint-Paulus zijn clusters met enkele aanzienlijke porties 
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groen reeds aanwezig waar tot op geen verbinding tussen 
bestaat. Een algemene opmerking was de ontbrekende 
relatie met de omgeving rondom de Sterre en het 
Universitair Ziekenhuis. Op het heden vertoont Campus 
Sterre weinig interactie met de nabijgelegen woonenclaves 
en het stadscentrum van Gent.Wat een voordeel is aan 
deze zone is dat ze al goed ontsloten is met het openbaar 
vervoer.

Hier willen we gaan naar een ontmoeting van stedelijke 
enclaves. Inzetten op extra voorzieningen die gedeeld 
kunnen worden door de buurt én de studenten. De 
wijk nieuw Gent verdient namelijk meer voorzieningen. 
Parkeerplaatsen ontharden en ruimte maken voor groen, 
zachte doorgangs- en verbindingswegen is cruciaal 
voor het verbinden van de enclaves. Groenstructuur kan 
daarnaast ook ophangen worden aan F7, de klimaatas. 
Door de campus verder te verdichten en in te richten met 
gepaste voorzieningen kan de Sterre meer deel uitmaken 
van het stadsweefsel. Door deze potenties in te zetten 
kunnen we erin slagen meerdere enclaves te verbinden 
met elkaar.  Deze verbinding van de enclaves creëert een 
verweven stadsdeel. Op grotere schaal vormt dit gebied 
een schakel tussen de stad en de regio.In de businesscase 
is geopteerd om de campus te transformeren naar meer 
stad en dit door meer te gaan verdichten.

Tot slot werd een visie rond de Techlane, de campus met 
de bèta wetenschappen gevormd. Techlane gaat over 
de technologiecampus van Universiteit Gent gelegen 
in Zwijnaarde, maar kijkt ook naar de nabijgelegen 
industrieterreinen. Door de opvallende aanwezigheid van 
universiteit en bedrijven heerst hier de potentie om een 
technologisch innovatieve hub van te maken. 

Een aangename high tech mobiliteitsverbinding 
(elektrische fietsen, zelfrijdende golfkarretjes, pakketjes, 
…) moet overdracht van alle soorten info en goederen 
vergemakkelijken. Door een goede verbinding te voorzien 
worden ontmoetingen mogelijk. Informele ontmoetingen 
en tacit knowledge overdracht is belangrijk voor het 
stimuleren van nieuwe ideeën. Steeds meer studenten 
gaan les krijgen of onderzoek moeten doen op deze site. 
Een leefbare campus moet het aantrekkelijk maken voor 
allerlei actoren om te vertoeven op de campus. Al deze 
transformaties dienen optimaal rekening te houden met de 
buurt en de inwoners van Zwijnaarde. In de businesscase 
werd een nieuwe ontvangstplaats voorgesteld aan de 
oostkant van de technologiecampus. Deze zou in het 

optimale scenario de toegangspoort kunnen worden van 
een verweven technologiehub in de Gentse zuidrand.

Concreet werd dus in deze studio “Ruimtelijk Project, 
Governance en Instrumentarium” olv. Prof. Luuk Boelens en 
Tara Opdebeeck de gebrekkige ruimtelijke synergie tussen 
universiteitscampussen en de stad Gent blootgelegd. Er 
werd gekeken hoe de campussen van Universiteit Gent 
verweven kunnen worden met hun omliggende buurten 
en hoe dit een win-win situatie creëert voor beide partijen. 
Het eindproduct reikt een integrale bouwvisie voor de 
Universiteit aan in interactie met de ontwikkelingen en 
potentiële mogelijkheden van de Stad Gent. Wanneer 
die integrale bouwvisie zorgt voor holistisch ontwikkelde 
campussen kunnen niet enkel de studenten, maar ook de 
inwoners van Gent hiervan genieten.
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CAMPUS ZWIJNAARDE
infofiche

Faculteit # studenten

Ingenieurs-
wetenschappen en 
architectuur

5488

Wetenschappen 2930

Luchtfoto

Gewestplan

Grondplan

Situering:
Tech Lane Ghent Science Park is opgericht in 1986. 

Bereikbaarheid:
Het Park is het best bereikbaar met de auto, al wordt 
er moeite gedaan om regelmatig shuttle services aan 
te bieden. Ook zijn er cambio plaatsen en worden er 
(i.s.m. fietsambassade) beperkte diensten voor fietsers 
aangeboden.

Faciliteiten, gebruik en toegankelijkheid:
Het Park omvat 10 laboratoria, 8 onderzoeksinstellingen, 
11 internationale R&D-centers en meer dan 60 high-
tech ondernemingen op een terrain van 52 ha. Daarmee 
ligt de focus sterk op onderzoek en samenwerking 
met de bedrijfswereld, in plaats van op onderwijs of 
maatschappelijke dienstverlening. 

Bouwgeschiedenis:
Het Park is opgericht in wat oorspronkelijk buitengebied van 
de stad Gent was. Dat wil zeggen dat er aanvankelijk (en nog 
steeds) eigenlijk vrij weinig stedelijke voorzieningen in de 
buurt zijn. Het Park zelf bevindt zich in een groene omgeving 
(die echter niet heel publiek of levendig aanvoelt) en geeft 
heel sterk de indruk en gevoel van een bedrijventerrein. 

Knelpunten:
- Relatief grote afstand ten aanzien van de stad en het 
stadsleven
- Matige mobiliteitsverbinding met de stad (wel inspanning 
door shuttle, fietsenherstelservice, etc.)
- Veel open ruimte die weinig levendig aanvoelt
- Slechte ontsluiting openbaar vervoer (Brussel, Antwerpen, 
etc.)
- Weinig te beleven voor studenten (en eigenlijk ook niet voor 
anderen)

Potenties:
- Technologische hub van UGent
- Goede ontsluiting met de auto
- Veel belangrijke wetenschappelijke actoren (met geld) 
komen samen, misschien verder inzetten om ook belangrijke 
economische actoren een plaats te geven?
- Nabijheid van campus De Sterre (twee-eenheid van 
onderwijs-onderzoek in wetenschap en technologie?)
- Vrij recente campus die nog een duwtje nodig heeft om 
echt te kunnen vertrekken

CAMPUS DUNANT
infofiche

Faculteit # studenten

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 5025

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (vakgroep 
Bewegings- en Sportwetenschappen)

?

Luchtfoto

Gewestplan

Grondplan

Situering:
- Gelegen aan de kleine stadsring en de Watersportbaan, 
nabij sociale huisvesting (hoogbouw aan de Verenigde-
Natieslaan en laagbouw in Malem), het ziekenhuis Jan 
Palfijn en studentenkoten van Upkot
- Naast de relatief nieuwe Dunant gebouwen, ligt het GUSB 
en het oude HILO met daarin de sportvoorzieningen van de 
universiteit (o.a het zwembad)
- Nabijgelegen voormalige CIAC garage is nu het Dunant 
Gardens project (residentieel) - RUP 54 OVerzet

Bereikbaarheid:
- Vlak naast stadsring zeer bereikbaar met de wagen 
(parkeergarage Henri Dunantlaan 2, ook parkeerplaatsen 
bovengronds aan het GUSB voor bezoekers)
- Verschillende bushaltes: Gent Beneluxplein (9, 38, 39, 
293) en Gent Ekkergem Kerk (14, 15, 16, 53, 65, 67, N4)
- Ligt op belangrijke fietsroute, grote bovengrondse 
fietsenstalling aanwezig
- Op wandelafstand van de tramhalte Gent Bernard 
Spaelaan (lijnen 2 en 4) 

Faciliteiten, gebruik en toegankelijkheid: 
- Bibliotheek
- Resto
- Groene buitenruimte op voormalige parking
- Onderzoekslaboratoria
- Auditoria, practicumzalen, leslokalen, kantoren
- Laboratorium voor Sportwetenschappen - Jacques Rogge
- Archief
- Sportterreinen (binnen en buiten) en zwembad GUSB

Bouwgeschiedenis:
- Gebouwd in 1960, uitgebreid in de jaren ‘70, nieuwbouw 
Dunant dateert uit 2005
- Bruto oppervlakte 40.748 m²
- Bestaat uit verschillende gebouwen: het GUSB, het 
voormalig HILO en Dunant
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RONDE TAFEL

GAMMA-ZONE
Op het rondetafelgesprek, dat plaatsvond op 30 april 2019 
in het Stadhuis van Gent, kwamen een aantal thema’s en 
werkpunten voor het onderzoeksgebied Sterre-UZ aan 
bod. Een algemene opmerking was de ontbrekende relatie 
met de omgeving rondom de Sterre en het Universitair 
Ziekenhuis. Zo werd er op de rondetafel gesuggereerd om 
het “grijze stadsweefsel” buiten de Sterre en UZ beter te 
betrekken bij het verhaal en aan te duiden op de kaarten. 
Hiermee bedoelde men enerzijds de wijk Steenakker, waar 
gepoogd wordt om Nieuw Gent te doen heropleven maar 
waar de tuinwijk grenzend aan UZ achterwege is gebleven. 
Anderzijds moeten ook de buurten tussen de Sterre en het 
station Gent-Sint-Pieters meer in kaart worden gebracht. 

Daarnaast werd verteld dat er reeds een nieuw 
vooronderzoek door het Universitair Ziekenhuis is gebeurd 
en het masterplan van het UZ dat wij hadden geanalyseerd, 
niet meer van toepassing is. Echter, de procedure is nog 
lopende om een ontwerpteam aan te stellen waardoor we 
geen inzage krijgen in het vooronderzoek. Het voorlopige 
plan is met een andere logica ontworpen dan het verhaal 
dat tijdens het gesprek naar voor is gebracht namelijk P&R 
gebouw schrappen en vervangen door een tuin om zo te 
kunnen evolueren naar een verzorgende omgeving. Het 
nieuwe plan schrapt de huidige situatie en gaat uit van een 
grootschalig ziekenhuisgebouw dat zal geplaatst worden 
in het midden van het terrein. Rondom het ziekenhuis 
worden onderzoekslaboratoria geplaatst waardoor aan 
de kop van het UZ ruimte zal zijn voor de aanleg van een 
groen buurtpark. Ook voor het Rerum Novarumplein aan 
Nieuw Gent worden plannen opgemaakt en uitgevoerd 
door de Stad Gent. 

Vervolgens werd er heel wat gediscussieerd over de 
inrichting en de veiligheid van Campus de Sterre. Er 
waren vele stemmen eens dat de Sterre verder verdicht 
kan worden en zou kunnen evolueren richting meer stad. 
Zo zouden andere functies kunnen geïmplementeerd 
worden op de site zoals bedrijven, woningen, enz. 
Ook de uitwisseling met andere onderwijspartners 
werd aangehaald gedurende het gesprek aangezien 
de International School die nu aanwezig is, ingesloten 
zit op het domein. Een andere piste om verder over na 
te denken is wat er met de onderwijsgebouwen zou 
kunnen gebeuren na de werkuren, in de weekends en in 
de schoolvakanties wanneer deze leeg staan. Niettemin 
dient er steeds nagedacht te worden over de veiligheid 

van de Campus o.a. het datacenter dient beter beveiligd 
te worden. De meningen omtrent veiligheid op de campus 
waren verdeeld. Zo kan voor de ene veiligheid gecreëerd 
worden door andere functies en groepen toe te laten op de 
site en gebouwen van binnenuit te beveiligen maar voor 
de andere kan veiligheid uitsluitend gegarandeerd worden 
door het afschermen van de gebouwen en activiteiten die 
er plaatsvinden. 

Het verder te onderzoeken voorstel dat we uit het 
rondetafelgesprek kunnen formuleren is: “De Sterre meer 
stad maken”. Daarbij past nog steeds het idee om een 
toegangspoort tussen de Sterre en het UZ te creëren. Echter, 
door het nieuwe plan van het UZ verandert de kop naar 
een groen buurtpark. Hierdoor krijg je een differentiatie in 
functies tussen de twee koppen namelijk het verbinden 
van een stedelijk voorplein aan de Sterre met een groen 
buurtpark aan het UZ. Ook kan er nagedacht worden over 
de verdere inrichting van het bouwblok ter hoogte van de 
Galglaan en de Zwijnaardesteenweg dat zich nu bevindt 
tussen de Sterre en het UZ. 

Wanneer: 30 april 2019 18-20u

Waar: Stadhuis Gent

Aanwezig actoren: 

Filip Watteeuw - Schepen Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw Stad Gent

Philippe Van Wesenbeeck - Diensthoofd Stedenbouw en 
Ruimtelijke Planning Stad Gent

Peter Vanden Abeele - Stadsbouwmeester Gent

Patrick De Baets - Decaan Faculteit 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur UGent

Isabel Van Driessche - Decaan Faculteit Wetenschappen 
UGent

Brent Bleys - Namens decaan Economie en Bedrijfskunde 
UGent

Lina Avet en/of Jeroen Vanden Berghe - Namens het 
rectoraat van de UGent
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BETA-ZONE
De reacties op het voorgestelde plan waren overwegend 
positief. Het idee van de groene verbinding die de 
verschillende delen onderling verbindt, werd warm 
onthaald en aangevuld met enkele opmerkingen. Niet 
alleen de horizontale verbinding gemaakt worden, ook op 
verticale verbinding moet meer ingezet worden. Vanaf het 
station en het centrum van Gent, zit de weg vol hindernissen: 
slechte wegen, grote winkelbedrijven met parkings, 
drukke kruispunten, verwarrende verkeerssituaties en 
een grote brug. Deze brug lijkt ook psychologisch een 
grote hindernis te zijn die de fietsers afschrikt. Ook op de 
campus moet de wandeling interessant gemaakt worden 
en moet een netwerk van trage wegen uitgewerkt worden. 
Ook het openbaar vervoer vanuit het centrum zou in kaart 
gebracht en onderzocht moeten worden, met metingen 
en berekeningen over bijvoorbeeld de nodige meters 
fietspad. Het idee verhoogt nu wel de aantrekkelijkheid 
van het gebied, maar de toestroom en impact van die 
verkeersstromen moet nog onderzocht worden.

Daarnaast is het een goed idee om extra functies aan 
het terrein toe te voegen en zo de aantrekkelijkheid 
te vergroten. De huidige ideeën van horeca zijn nog 
braaf, verder graven zal betere ideeën opleveren. De 
universiteit is de aanjager van innovatie en uitwisseling, 
een samenwerking met andere onderwijspartners kadert 
ook in dit idee. Een extra functie kan kleuters en peuters 
al vroeg betrekken op de universiteit. Hiervoor moeten de 
verschillende onderwijspartners in kaart gebracht worden. 

Idem voor huisvesting, de ideeën van sociale huisvesting 
en studentenkoten is nog te braaf en conventioneel. 
Over de nodige woontypologieën zou nagedacht moeten 
worden: willen mensen die op de campus wonen op 
termijn ook in de omgeving van de campus wonen, wat 
met studentenhuisvesting, andere woonvormen waar 
mee geëxperimenteerd kan worden, … Zo wordt de 
band tussen campus en dorp ook sterker. Zwijnaarde 
zit in de groeistad en op termijn zal hier veel verdicht 
worden, kleinere huizen kunnen tot grote omgebouwd 
worden. De villawijk kan gefaseerd uitgedoofd worden 
om op termijn appartementen te bouwen. Hiervoor is 
het ontwerpend onderzoek Wondelgem van Labo S een 
goede inspiratiebron voor het gefaseerd uitdoven van een 
villawijk.  

Het veiligheidsaspect is ook een factor waar rekening 

gehouden mee moet worden. Het kan altijd dat mensen 
in de gebouwen op zoek gaan naar bepaalde stoffen en 
materiaal. Dat is vooral een zorg bij campussen zoals de 
Sterre en Zwijnaarde. De universiteit wil liever niet overal 
een hek rondzetten en ‘s nachts afsluiten, maar het is wel een 
makkelijke oplossing voor hen. De nieuwe functies zullen 
voor meer bedrijvigheid en leven zorgen, ook na het einde 
van de werk- en schooldag. Dit kan voor een verhoogde 
sociale controle zorgen, maar trekt mogelijk ook mensen 
aan met slechte bedoelingen. De veiligheid zou daarom 
op niveau van het gebouw bekeken moeten worden en 
niet op het niveau van campus. Een extra beveiliging voor 
de gebouwen met kostbare inhoud volstaat. Daarnaast 
moeten de gebouwen ook beter gebruikt worden in het 
weekend en na de uren. Bij de inrichting moet dus gekozen 
worden voor verplaatsbaar meubilair, ze mogen dus niet 
vastgezet worden met stoelen en banken.

Voor de businesscase moeten de blinde vlekken in het 
plan eruit gehaald worden en de UGent ook naar de stad 
brengen en omgekeerd, de essentie van de stad ook meer 
in UGent plaatsen. Meer bedrijventerreinen kunnen hier 
betrokken worden, niet enkel degene die nu op het plan 
in de nabijheid van de campussite staan, bv. Ghelamco. 
Daarnaast zoekt het dorp Zwijnaarde een identiteit, ze 
vragen zich af waarom de studenten en UGent-personeel 
nooit bij hun een broodje komen kopen. In de businesscase 
moet er aandacht besteed worden aan het openmaken 
van de campus naar dorp Zwijnaarde, naar wat hun 
voordeel hierbij kan zijn. Dit moet uitgewerkt worden 
in een fasering: wat eerst en wat kan op middellange en 
lange termijn en hoe worden de bedrijven stap voor stap 
betrokken?

Een algemene opmerking was dat alle drie de projecten 
sterk oplossingsgericht waren, een indruk in de hand 
gewerkt doordat de presentaties ingekort tot 10 minuten 
vooral het resultaat en niet het hele denkproces van de 
studio weer gaf. Daarnaast lag de nadruk vooral op de 
auto en gemotoriseerd verkeer en kwamen andere modi 
slechts zijdelings aan bod. Dit is paradoxaal aangezien in 
het verhaal en toekomstperspectief net naar voor kwam 
dat de nadruk niet meer op de auto zou mogen liggen. Een 
derde en laatste algemene opmerking is dat de plannen 
heel sterk het gebied van de universiteit benadrukken en 
dat het gebied errond nog niet voldoende aan bod komt. 
De insteek leek nu de stad en stedelijkheid in de campus 
binnenbrengen, maar misschien moet de omgekeerde 

denkoefening gemaakt worden: de universiteit naar het 
omliggende gebied brengen.

Als laatste is het woord ‘campuslandschap’ gevallen, de 
campus moet niet als één ding gedacht worden maar 
een aaneenschakeling of ketting van campuselementen. 
Daarnaast moeten we ook zeker nog eens kijken naar het 
landschapsplan van 3 jaar geleden van FEA (dus niet het 
RUP), dat wel al in de faculteit geaccepteerd is.

Wanneer: 30 april 2019 18-20u

Waar: Stadhuis Gent

Aanwezig actoren: 

Filip Watteeuw - Schepen Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw Stad Gent

Philippe Van Wesenbeeck - Diensthoofd Stedenbouw en 
Ruimtelijke Planning Stad Gent

Peter Vanden Abeele - Stadsbouwmeester Gent

Patrick De Baets - Decaan Faculteit 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur UGent

Isabel Van Driessche - Decaan Faculteit Wetenschappen 
UGent

Brent Bleys - Namens decaan Economie en Bedrijfskunde 
UGent

Lina Avet en/of Jeroen Vanden Berghe - Namens het 
rectoraat van de UGent
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PERSBERICHT
Studenten proberen campus en stad te verweven met elkaar

Masterstudenten stedenbouw en ruimtelijke planning 
van de Universiteit Gent hebben zich gebogen 
over de gebrekkige ruimtelijke  synergie tussen 
universiteitscampussen en de stad Gent. Dit deden 
ze in de studio Ruimtelijk Project, Governance en 
Instrumentarium olv prof. Luuk Boelens (verbonden aan 
Labo S). Ze onderzochten hoe de campussen van UGent 
verweven kunnen worden met hun omliggende buurten 
en hoe dat een win-win situatie kan zijn voor zowel stad als 
universiteit. Het eindproduct rijkt een integrale bouwvisie 
voor de Universiteit aan in interactie met de ontwikkelingen 
en potentiële mogelijkheden van de Stad Gent. Wanneer 
die integrale bouwvisie zorgt voor holistisch ontwikkelde 
campussen kunnen niet enkel de studenten, maar ook de 
inwoners van Gent hiervan genieten.

Onderwerp van deze studio waren de verschillende 
masterplannen die voor delen van de stad ontwikkeld 
zijn/worden, met de nadruk op masterplannen voor 
verschillende campussen van de Universiteit.  Algemeen 
wordt geconstateerd dat elk van deze plannen een 
grondige uitwerking geeft aan de campus zelf, maar 
doorgaans nauwelijks een gedegen interactie aangaat 
met de omgeving en de specifieke positie in de stad. Het 
uitgangspunt van deze studio is dat hierdoor kansen 
worden gemist. Masterplannen die naast naar het eigen 
gebied ook naar de omliggende buurt kijken, vormen 
een potentie voor een sterk beleid op vlak van duurzame 
economie, klimaat, mobiliteit en soms ook sociaal-
culturele elementen. Deze interactie scherper aan de orde 
stellen zou een win-win situatie voor zowel de Stad als de 
Universiteit kunnen betekenen.

Na een grondige analyse van de bestaande toestand 
werden drie strategische campussen gekozen om op 
een doordachte manier uit te werken. Een polycentrisch 
voorstel werd naar voren gebracht met een zone voor 
alfa-wetenschappen (Artslane van de Krook tot aan 
de Ledeganck), voor de bèta-wetenschappen (Tech 
Lane Zwijnaarde) en  voor de gamma-wetenschappen 
(combinatie van campus Sterre en campus UZ). Voor ieder 
van de drie zones waren andere prioriteiten aan de orde. 

In deze actorgerichte studio werd op een informele 
wijze gediscussieerd kon worden tussen de betrokken 
stakeholders. Zo werd er eind april een Ronde Tafel 
georganiseerd met onder meer Gents stadsbouwmeester 
Peter Vanden Abeele, schepen van Stedenbouw Filip 
Watteeuw en logistiek beheerder van de Universiteit 

Jeroen Vanden Berghe. De studenten stelden hun plannen 
voor, gingen de discussie aan met de aanwezigen en zo 
werden nieuwe inzichten op officieuze manier verworven. 
Op basis van de uitkomsten van het gesprek werden 
door de studenten één of enkele (multi-actor) projecten 
voor korte, middellange en/of lange termijn uitgewerkt. 
Centrale thema’s daarbij zijn milieuverantwoorde 
bereikbaarheid en (klimaat)innovatie, waarbij op termijn 
ook verhuizingen en verduurzaming van campussen aan 
de orde kunnen zijn. 

Labo S is het laboratorium voor stedenbouw-
onderzoek van de Vakgroep Architectuur en 
Stedenbouw. Het is gericht op ontwerpmatig 
en beleidsgericht opdrachtonderzoek over 
stedenbouwkundige probleemstellingen. Ex-
pertise en visie over de probleemstellingen van 
de ‘horizontale metropool’ wordt opgebouwd 
en doorgegeven aan de hand van zowel 
studieopdrachten en onderzoeksprojecten, 
als via tentoonstellingen, symposia en 
publicaties.

Contactgegevens begeleiders studio:

Luuk Boelens (luuk.boelens@ugent.be) 
Tara Opdebeeck (tara.opdebeeck@ugent.be)


