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Masterstudenten stedenbouw van de UGent hebben het gebouwenbeleid van hun universiteit onder de loep genomen en willen het
roer drastisch omgooien. Vier campussen moeten weg, vinden ze, en drie -'supercampussen' moeten de verschillende richtingen
groeperen.

De 44.000 studenten van de Universiteit Gent volgen hun opleiding in een of meer van de zeventien campussen, met verplaatsingen
van ettelijke kilometers tussen de lesplaatsen tot gevolg. Twaalf masterstudenten van de opleiding stedenbouw en ruimtelijke planning
hebben zich over het gebouwenbeleid van hun universiteit gebogen en hebben er serieuze kritiek op.

“Elke faculteit doet zijn zin. Er is geen globale visie en daar hebben we een probleem mee”, zegt professor Luuk Boelens, hoogleraar
ruimtelijke planning. “Wij hebben een gemeenschappelijk en logisch plan voor de hele UGent gemaakt.”

Logische gehelen

Boelens en zijn studenten willen naar drie locaties: een Alfa-site ( aula-Vooruit-Boekentoren) voor de talen, economie en rechten, een -
Bèta-site (zuidrand- Eilandje) voor de technische wetenschappen, en een Gamma-site ( Sterre- UZ) voor de biomedische, bewegings-
en geografische wetenschappen.

“Op de Alfa-site zou je het STAM en het SMAK veel meer bij de universiteit moeten doen aansluiten en het Floraliënpaleis staat
meestal leeg. Maak daar dan een plek van waar je kunt eten, drinken en elkaar ontmoeten.”

De universiteitssite in Zwijnaarde vindt Boelens niet geslaagd. “The Loop, het Eilandje, de Ghelamco Arena, de Coca Cola-fabriek en
de UGent maken allemaal hun eigen plannetjes, maar realiseer een échte TechLane, waar innovatief onderzoek, spin-offs en pop-ups
van afgestudeerde studenten elkaar kunnen versterken. En maak een campus met voorzieningen voor studenten, medewerkers én
omgeving, ook voor 's avonds en in het weekend. Nu valt daar niets te beleven.

“Het UZ, de Sterre, de tuinwijk, de villawijk en de wijk Nieuw Gent zijn vijf losse entiteiten. Verbind die via groenzones met elkaar en
creëer één ingang voor UZ, Nieuw Gent en de campussen, met een goede aansluiting op de tramverbindingen.”

Ook de campus in Merelbeke (diergeneeskunde) zou in de TechLane moeten worden opgenomen, vindt de prof. In de masterstudie
zouden de campussen op de Coupure en in de Dunantlaan, en de campussen Schoonmeersen en Proeftuin verdwijnen en verhuizen
naar één van de drie sites.

Gras in plaats van beton

Beton zou op verschillende plaatsen moeten wijken voor gras. Boelens: “Dit plan kan budgetneutraal zijn door publiek-private
samenwerkingen, met retail en woningbouw. Het zal de stad aangenamer maken, in de zomer het hitte-eilandeffect doen verminderen
en er zullen minder overstromingen zijn door het verdwijnen van de verhardingen. Ik hoop dat men onze studie ernstig neemt.”

UGent wacht het definitieve rapport af: “We zijn benieuwd naar het resultaat maar de studenten moesten natuurlijk geen rekening
houden met de beschikbare budgetten. Dat moeten wij wél.” Ook schepen van Ruimtelijke Ordening Filip Watteeuw (Groen)
is benieuwd. “Ik ga zeker proberen om hier inspiratie uit te halen. Vooral de ideeën rond de TechLane in Zwijnaarde lijken mij
interessant.”
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