
 
 
Vernieuwende visie op de ontwikkeling van Gent tot metropool 
 
Voor een nieuwe toekomstvisie is het belangrijk te vertrekken van risico’s, kwetsbaarheden 
en kansen en dus een stadsontwikkeling uit te tekenen die bestand is tegen de 
onzekerheden van de toekomst, aldus prof. Alexander D’Hooghe, directeur van het MIT 
Center for Advanced Urbanism en oprichter van de Organization for Permanent Modernity. 
Weerbaarheid op lange termijn is daarbij een cruciaal uitgangspunt. 
 
D’Hooghe gaat uit van de prognose dat het arrondissement Gent 37.000 inwoners extra gaat 
tellen. Waar hiervoor woongelegenheden creëren? De huidige bebouwing verloopt nu wars 
van elke afbakening: van gemeentegrenzen of stedelijke afbakening. Nieuwe projecten 
ontstaan in het stadscentrum maar even goed in de periferie. 
 
Om de extra bevolking op te vangen kan men uitgaan van een verdichting zoals in 
Manhattan (+ 1,36 km²), of van de Gentse binnenstad nu (+ 5,41 km²), of van het 
arrondissement Gent nu (dan is meer dan 65 km² nodig) of van Zomergem (dan is maar liefst 
177 km² vereist). Op dit ogenblik deint de suburbane groei steeds verder uit. Dit probleem 
kan niet alleen door Gent zelf worden opgelost. Een gemeenteoverschrijdende visie op 
metropolitane schaal dringt zich op met als uitgangspunt de risico’s en kwetsbaarheden voor 
het Gents (rand)stedelijk gebied. 
 
Het risico op overstromingen neemt almaar toe. Voor Gent komt de bedreiging niet alleen 
vanuit de zee maar ook van een onvoldoende afwatering bij overvloedige regenval. Op het 
vlak van mobiliteit valt vooral het gebrek aan kwaliteit van het secundaire wegennet op. Het 
suburbane gebied rond Gent is bovendien onvoldoende verdicht om investeringen in 
vertramming te ondersteunen. De nieuwe mobiliteit met zelfrijdende auto’s kan hiervoor een 
oplossing bieden. 
 
Een bijkomend probleem is de toenemende polarisatie tussen de verschillende wijken. De 
ruimte in en rond Gent brengt arm en rijk, autochtoon en allochtoon onvoldoende samen. 
 
Rond grote sleutelprojecten die de ontwikkeling van een stad opnieuw op gang kunnen 
brengen, zoals Oosterweelverbinding, Brugs voetbalstadion en Uplace, bestaat ook steeds 
meer politieke onenigheid met het ruimtegebruik als inzet. Maar een doorbraak realiseren is 
wel degelijk mogelijk, zoals blijkt uit de nieuwe ontwikkeling die nu wordt gerealiseerd rond 
Newark nabij New York. Deze ontwikkeling kwam er onder meer onder invloed van de 
orkaan Sandy. Ontwikkeling rond overstroombare gebieden staat daarbij centraal. 
Verontreiniging en armoede waren extra probleempunten. In Newark zijn alle stakeholders 
uiteindelijk op dezelfde lijn gaan staan. De federale overheid gaat de eerste fase van de 
herontwikkeling met ongeveer 150 miljoen dollar ondersteunen. Newark is trouwens 
vergelijkbaar met Gent vermits de stad ongeveer evenveel inwoners telt. 
 



 

Drie langetermijnscenario’s 
 
Vooreerst bepleit D’Hooghe een nieuwe aanpak voor wijkontwikkeling: naar 
(overstroombaar) parkgebied gericht in plaats van weg van parkgebied. Nieuwe 
bebouwingen worden opgericht in hoefijzervorm rond park- en natuurgebieden. Het gebied 
binnen het hoefijzer wordt dan publieke groene ruimte. Omheen het hoefijzer komt nieuwe 
multimodale wegeninfrastructuur. Op die manier ontstaat een duidelijke stadsrand. De wijken 
omheen de groene ruimte worden ook zo multifunctioneel mogelijk ingericht met een mix van 
wonen, werken, winkelen en zelfs kleinschalige landbouw. Naar gelang van de wisselende 
behoeftes moeten de gebouwen ook gemakkelijk van functie kunnen veranderen.  
 
Alexander D’Hooghe heeft concreet berekend dat een ‘parkwijkband Zuid-Oost’ van 
Blaarmeersen tot Sint-Martens-Latem ongeveer 5.700 extra wooneenheden kan omvatten in 
nieuwe ontwikkelingen (geel ingekleurd) naast de (geruite) zones die al bebouwd zijn. 
Uiteindelijk zijn volgens D’Hooghe omheen Gent drie à vier dergelijke parkwijken 
realiseerbaar voor in totaal ongeveer 23.000 bijkomende wooneenheden.  
 
Voor de verdere industriële ontwikkeling van Gent denkt D’Hooghe voornamelijk aan een 
uitbreiding van de haven in de richting van Frankrijk voor ongeveer 11,5 km². Ten noorden 
van de stad komt op die manier een belangrijk verlengstuk voor de haven in westelijke 
richting tot stand. 
 
Tenslotte lanceert Alexander D’Hooghe de idee van een ‘Kruispunt Vlaanderen’ (Flanders 
Crossing) voor de verdere ontwikkeling ten zuiden van Gent. Hij verbindt hiervoor een brede 
band van gebieden van The Loop langs de Ghelamco-arena tot Merelbeke. Omwille van de 
nabijgelegen kruising van E40 en E17 is hier meer in het bijzonder plaats voor groothandel, 
arbeidsintensieve kennisindustrie en grootschalige evenementen, kortom voor activiteiten 
met een zeer brede voetafdruk die belangrijke mobiliteitsstromen aantrekken. In zijn visie 
doorloopt een brede multimodale verkeersas met parkeerlint en openbaar vervoer als een 
‘rode loper’ deze zone van ongeveer 1,9 km². Tegelijk is het nuttig het nabijgelegen 
parkgebied voldoende binnen de zone binnen te trekken. Die kan ook dienst doen als 
randparking. 
 
Gent als een ster 
 
Door al de ontwikkelingen samen te brengen die D’Hooghe schetst, gaat Gent eruit zien als 
een ster met uitstekende bebouwde tentakels en daartussen diep indringende groene 
gebieden. In dit verband pleit hij voor een duidelijke stadsgrens. Ongeveer twintig jaar 
geleden heeft Portland in Oregon zo’n duidelijke stadsgrens getrokken. Het gevolg is dat de 
vastgoedprijzen binnen het afgebakende stedelijk gebied zich meer gaan nivelleren. De 
prijzen gaan minder pieken in het stadscentrum, de 19de en 20ste eeuwse gordel krijgt meer 
waarde en tenslotte wordt de stadsrand geherwaardeerd. 
 
Tegelijk pleit D’Hooghe ervoor om rond de stad, naast de R4, een ‘stadsboulevard’ te 
creëren. Een autoringweg, zoals de R4, biedt geen mogelijkheid voor multimodaal vervoer 
(want staat alleen autoverkeer toe) en maakt het niet mogelijk onmiddellijk daarrond nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen. Een multifunctionele stadsboulevard maakt dit juist wel mogelijk. 
Een voorbeeld van de potenties van zo’n boulevard is ten oosten van Brussel de verbinding 
tussen Diegem en Machelen.  
 
Zo komt D’Hooghe tot een volledige ontdubbeling van de R4 rond Gent met een 
multifunctionele stadsboulevard. Hij maakt daarbij onder meer gebruik van de wegen die hij 



op de parkwijkbanden heeft gesitueerd. De opwaardering van het secundaire wegennet is 
ook positief voor de 19de en 20ste eeuwse gordel rond het stadscentrum. Op dit 
wegennetwerk ontstaat nu vaak congestie.  
 
De stuurgroep van het Vastgoedevent heeft aan Alexander D’Hooghe gevraagd om ‘out of 
the box’ een vernieuwende blik op de ontwikkeling van Gent te werpen. Het resultaat is een 
grootschalige maar tegelijk geïntegreerde visie op Gent en omgeving die de ruimtelijke 
ontwikkeling van wonen, werken, handel en mobiliteit integreert. Het gaat dan nog wel om 
een ‘voorontwerp’ maar is toch al voldoende geënt op de realiteit van Gent en becijferd om 
tegen 2030-2040 tot concrete realisaties aanleiding te kunnen geven. 
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