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VOORWOORD

De idee een scriptie te schrijven over het grote gebouw in 
de stad, was een voorstel van prof. Floris Alkemade. Hij 
stelt dat grote gebouwen de aanjagers van het publieke 
leven in de stad zijn; dat ze een directe afspiegeling vormen 
van de tijd en de cultuur waarin ze zijn ontstaan. Voor de 
opgave zou Gent als onderwerp kunnen gekozen worden, 
een stad waar kerken en kloosters opgevolgd zijn door 
universiteitsgebouwen en socialistische arbeiderspaleizen. 
De vraag naar een analyse van deze geschiedenis aan de 
hand van de functie, de tijd, de economie, de locatiekeuze 
en de architectuurstijl, en de vraag hoe deze gebouwen 
het gebruik van de stad beïnvloeden en hoe dezelfde 
overwegingen zouden doorwerken in onze tijd, werden 
door prof. Alkemade gesteld, en kregen in dit proefschrift 
een eigen invulling.
Daarbij zijn we gestart met het opzoeken van historische 
kaarten, wat onmiddellijk onze interesse aanwakkerde, maar 
al snel verdronken we in de hoeveelheid aan geschiedkundige 
informatie die over Gent reeds gepubliceerd werd. Het werd 
een ware zoektocht, met de gebruikelijke ups en downs, 
maar met een blijvende belangstelling voor het onderwerp 
van de studie.

Hierbij wens ik enkele mensen te bedanken:

Prof. Floris Alkemade en Prof. Dr. Pieter Uyttenhove,
promotoren.

Mark Plas,
voor het steun en toeverlaat zijn, …

Lynn Potvliege, Evelien Vanderlinde 
en Delphine Vercruysse,
voor de hulp en de vriendschap.

Mijn ouders en grootouders,
voor de bijstand en het vertrouwen.

Annelies Devaere,
voor het bieden van soelaas.

Ik dank ook van harte zij die anoniem wensen te blijven en 
zij die ik zou vergeten hebben te vermelden.

VOORWOORD
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EXTENDED ABSTRACT

Ever since its early fundaments, the city of Gent has been in 
search of an own specific identity. It has known periods of 
pride, disgrace and revaluation throughout its history, while 
the borders of the emerging city kept on expanding. An 
increasing population mass, however, requires some basic 
form of organization and structure of society. This then 
leads to the need for higher level organization functions 
that give a certain substance and social order and support 
the growth of the city. Those functions vary in time and 
generally become more complex: e.g. a medieval society is 
based upon diff erent values than our current society and 
consequently asks for diff erent organizational structure. 
One could say these coordinating functions are essential to 
the existence and sustainability of urban society, whereas 
similarly a coordinating system is useless without an 
underlying society. Both seem to form an inherent couple. 
Throughout history, countless vast premises have been built 
to house diff erent urban society-sustaining functions. After 
all, large organizations require large buildings. Accordingly, 
it could be useful to analyze a city based on the erection 
and existence of those service buildings. Which buildings, 
sometimes monuments, characterize a certain social 
timeframe? Where are those constructions located and 
how many were/are there? How is a space adapted to fit 
a certain function? Are there special location requirements 
for certain services? Can we consider the requirements 
of activities as key elements of their past as well as future 
spatial planning? 
If we take a closer look at the historic evolution of Gent, 
we see that it can be described according to the erection of 
vast buildings. For this purpose I identified ten historically 
distinctive periods, introduced by means of a short 
geographical overview and by a summary of developments 
and events that triggered the emergence of buildings that 
can be seen as the foundations of the actual city of Gent. 
This part ends with a timeframe showing a clear overview 
of the evolution of vast constructions.
Secondly, Ghent could be described as a constellation of 
nine functions that ensure(d) the viability/subsistence 
of the city. Each of those is analyzed in a separate chapter 
based on its spatial planning before taking a closer look 
into the buildings themselves and their direct stakeholders 
and surroundings. However, the chapter on the economy 
deviates from this structure, due to the vastness, peculiarity 
and diversity of the subject. With this part I aim to clearly 
define how a function shapes the city and the space it claims 
amidst urban society.

Finally it is interesting to take a closer look at one specific 
function out of the nine main functions, being higher 
education, as it is currently facing numerous challenges 
and restructurings. For this purpose, it is important to 
understand how a city evolves (part I), what the impact is 
of spatial choices on the operation of the function itself and 
on society (part II). Moreover, it is essential to focus on the 
past and future function of higher education buildings to 
understand the spatial footprint it will leave on society in 
order to lead these organizational as well as architectural 
and spatial restructurings in a way that best fits the needs 
of the city.

EXTENDED ABSTRACT
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INLEIDING

De stad Gent is van bij haar ontstaan steeds op zoek geweest 
naar een eigen identiteit. Trots, schande en herwaardering 
wisselden elkaar af, terwijl de grenzen van de alsmaar 
groeiende stad steeds verschoven werden. Een toenemend 
bewonersaantal vereist echter een grotere organisatievorm 
en een duidelijke structuur van de samenleving. Zo ontstaan 
grote functies, die een stad (mee) vormen en onderhouden. 
Ze variëren en groeien in de tijd: een middeleeuwse 
samenleving kent andere waarden en vraagt een andere 
werking dan de huidige maatschappij. Zonder grote diensten 
en activiteiten is geen stedelijke samenleving mogelijk, 
zonder de stad heeft een grote functie geen nut van bestaan. 
Beide vormen een inherent duo. 
Voor deze maatschappelijke activiteiten werden doorheen 
de gehele geschiedenis grote gebouwen opgericht: een 
grote functie hoort immers thuis in een groot gebouw. 
Bijgevolg zou een stad geanalyseerd kunnen worden aan 
de hand van de realisatie van deze gebouwen. In welke 
sfeer ontstaan welke gebouwen? Waar zijn ze te vinden en 
in welke aantallen komen ze voor? Wat voor soort ruimte 
eist welke functie, en welke diensten behoeven een unieke 
plek? Heeft dit alles tenslotte gevolgen voor de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling van een grote functie?
Het proefschrift bestaat uit drie delen, waarvan de eerste twee 
met bijdrage van Leen Duqué, medestudente in de Master 
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, tot stand gekomen 
zijn. De referenties worden aan het einde van de thesis 
per deel en subcategorie vermeld, en woordverklaringen 
werden in de tekst opgenomen, waardoor een werk zonder 
voetnoten verantwoord is en als zodanig voorgelegd wordt. 
Bronnen, die aan de basis van de ontwikkelde kaarten 
liggen, worden apart vermeld.
In het eerste deel wordt ingegaan op de geschiedkundige 
ontwikkeling van Gent aan de hand van het ontstaan 
van grote gebouwen. Daartoe wordt een opdeling in tien 
historische perioden gemaakt, voorafgegaan door een kort 
geografisch overzicht en door ontwikkelingen van vóór 
het ontstaan van gebouwen die aan de basis liggen van het 
huidige Gent. Deel I eindigt met een tijdslijn waarin een 
ruimtelijke synthese gegeven wordt van de evolutie van de 
grote gebouwen in de stad.
In een tweede fase wordt Gent beschouwd als een constellatie 
van negen grote functies die het voortbestaan van de 
stad verzeker(d)en. Aan elke maatschappelijke activiteit 
wordt een hoofdstuk gewijd, bestaande uit een ruimtelijke 
weergave op stedelijk niveau en een analyse op niveau van 
het gebouw en zijn onmiddellijke omgeving. Het hoofdstuk 

over de economie wijkt echter van deze opbouw af, omwille 
van de uitgebreidheid, verscheidenheid en apartheid 
van het onderwerp. Met deel II wordt een duidelijk beeld 
geschapen van hoe een functie de stad vormgeeft, en welke 
ruimte daarbinnen opgeëist wordt.
De laatste hoofdstukken betreff en een volledig individueel 
gedeelte, waarin dieper ingegaan wordt op één van de negen 
hoofdfuncties. Uit de voorgaande twee delen zal blijken dat 
het hoger onderwijs nog steeds in volle ontwikkeling is en 
daarbij voor grote veranderingen staat, die hun ruimtelijke 
neerslag eisen. Een antwoord hierop wordt geboden door 
middel van een conceptmatig onderzoek, gebaseerd op de 
geschiedenis en met een link aan de andere grote functies.
Ik sluit af met een reflectie, waarbij ik terugblik op het 
geleverde werk en het nut van zulk onderzoek.

INLEIDING
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1/ 

GENT DOOR DE EEUWEN 
HEEN
Dit eerste deel bevat een gefaseerd historisch overzicht 
van het ontstaan van de grote gebouwen in Gent. Elke fase 
wordt uitgebreid beschreven, ondersteund door een kaart 
met aanduiding in kleur van de gebouwen in kwestie (en de 
overige bebouwing in het grijs). Daarbij worden de panden 
onderverdeeld in negen groepen, die elk een eigen kleur 
toebedeeld krijgen en in het tweede deel verder toegelicht 
zullen worden: 

  - katholieke geloofsgebouwen: oranje,
  - verdedigingswerken: grijs,
  - economie: paars,
  - stedelijke diensten: roze,
  - handhaving: donkerblauw,
  - zorgsector: lichtblauw,
  - hoger onderwijs: geel,
  - culturele activiteiten: rood,
  - pure ontspanning en vertier: groen. 

Een afsluitende tijdslijn, samengesteld uit tien schetsen, 
illustreert een structurele opbouw en evolutie per 
tijdsperiode. Een fotoreeks en een exponentiële woordenlijn 
maken er een historisch geheel van.

1. GEOGRAFISCH OVERZICHT

Gent is ontstaan in een drassig gebied, een mozaïek van 
eilandjes tussen de meanders van trage rivieren. De 
stad maakt deel uit van de uitgestrekte Noord-Europese 
laagvlakte met verre horizonten en een licht reliëf. Deze 
laagvlakte wordt gekenmerkt door een dicht net van 
bevaarbare waterlopen, waarvan de belangrijkste in de 
Noordzee uitmonden. Gent is ontsprongen en gegroeid op 
het punt waar twee van die rivieren, de Leie en de Schelde, 
samenkomen en dankt haar naam aan het Keltische 
toponiem Ganda, wat samenvloeiing of monding betekent.
Het grondgebied van Gent is over het algemeen een 
moerassig gebied, dat afgewisseld wordt met zandige 
heuvels die zelden hoger reiken dan vijftien meter boven de 
zeespiegel. Op de plaats waar de twee rivieren het dichtst 
naderen vóór hun samenvloeiing ligt de hoogste van deze 
getuigenheuvels: de Blandijnberg. 
Wie stad zegt, zegt handel en nijverheid. Dit is zeker waar 
voor Gent, waar de textielnijverheid reeds begon in de 

vroege Middeleeuwen en een basis legde voor de rijke 
economische geschiedenis van de stad. Maar de stad, 
waarvan de universiteit tot vandaag een vooraanstaande 
rol speelt, was ook een centrum van administratie en 
wetenschap, en bood ruimte voor zware industrie (de 
schoorstenen van Gent).

2. WAT ERAAN VOORAF GING …

De oudste sporen van menselijke aanwezigheid op het 
Gentse grondgebied gaan terug tot tienduizenden jaren 
voor Christus. De plek werd lange tijd bezocht door 
nomaden (jagers en verzamelaars), gevolgd door sedentaire 
families (landbouw en veeteelt). Vanaf de 1ste eeuw na 
Christus strekte een Gallo-Romeinse vicus, een stedelijke 
nederzettingsvorm, zich uit langsheen de op de hogere 
zandrug gelegen, huidige Dendermondesteenweg tot aan de 
samenvloeiing van Schelde en Leie. Op dit punt werd een laat-
Romeinse versterking, een castrum, gebouwd. Oostelijke 
commerciële en industriële kernen werden weggevaagd 
bij de invallen van de Germanen, zodat enkel het castrum 
bewaard bleef. Maar eff ectief bleken de verdedigingen toch 
niet te zijn, want omstreeks 410 na Christus moest Rome 
Noord-Gallië volledig opgeven. Doordat de Germanen hier 
al lang aanwezig waren, hadden ze zich kunnen organiseren 
en integreren. Dit verklaart waarom de Salische Franken, 
een Germaanse bevolkingsgroep, reeds in het midden van 
de 5de eeuw een nieuw rijk vormden, namelijk dat van de 
Merovingers.
Onder de Franken werd het grondgebied ingedeeld in pagi 
of gouwen. Aan het hoofd van een pagus stond een comes 
of graaf, gekozen uit de lokale grootgrondbezitters. De 
Gentgouw (pagus Gandesis) werd al snel opgesplitst in een 
oostelijke en een westelijke helft, omdat de vorst besliste 
een deel van het domein zelf uit te baten. Hij had zijn oog 
laten vallen op de westelijke helft, de fiscus Marka, die van 
het gereduceerde graafschap gescheiden werd door een 
grens, bestaande uit natuurlijke waterlopen. Dagobert I, de 
Merovingische vorst tussen 629 en 639, wilde de andere 
helft van de Gentgouw ook tot zijn grondgebied maken. 
Hiertoe spande hij de Aquitaanse monnik Amandus voor 
zijn kar. Hij gaf hem de opdracht de oostelijke helft tot het 
christendom te bekeren om alzo van beide delen één geheel 
te maken. Vandaar de stichting van twee abdijen, die aan de 
basis liggen van het huidige Gent.

DEEL I. GENT DOOR DE EEUWEN HEEN
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3. GENT, ONTSTAAN UIT TWEE ABDIJEN: 
EEN CRISTELIJKE FASE

De ontstaansgeschiedenis van Gent is nauw verbonden met 
de geschiedenis van twee grote benedictijnenabdijen: Ganda, 
later de Sint-Baafsabdij genoemd, aan de samenvloeiing 
van Schelde en Leie, en Blandinium, de beter gekende Sint-
Pietersabdij, op de zuidelijke flank van de Blandijnberg. Het 
feit dat er in de 7de eeuw twee kloostergemeenschappen 
gesticht werden, duidt op het economisch belang van de 
Gentse regio in die tijd. 
De oprichting van de monasteria maakte deel uit van de 
kerstening van onze gewesten. Amandus wordt gezien als 
de stichter van beide. Welke als eerste gerealiseerd werd, is 
niet duidelijk. Zowel de Sint-Baafs- als de Sint-Pietersabdij 
hebben de documenten over de ontstaansgeschiedenis 
volledig vervalst. Er heerste een beruchte strijd tussen 
de twee abdijen over de vraag welke de oudste en dus de 
eigenlijke stichting van Amandus was.
In zijn bekeringswerk kon de Aquitaanse monnik rekenen 
op de steun van Dagobert I. Maar omdat de Merovingische 
vorst geen gronden in de directe omgeving bezat, verwierf 
het Gandaklooster moeilijk bezittingen. Het Blandinium 
daarentegen kende een minder moeizame start: het 
koninklijk domein dat de omgeving van het klooster omvatte, 
werd door Dagobert I geschonken en vormde de basis voor 
het kloosterbezit. Het onroerend goed verzekerde het nieuwe 
klooster van inkomsten: leveringen in natura en betalingen 
in geld. Amandus en zijn volgelingen echter kochten gronden 
op en schonken ze aan het Gandaklooster, dat op deze wijze 
in het bezit kwam van grote domeinen en schaapschorren 
in de streek rond Brugge en op de Zeeuwse eilanden. Op de 
schorrengebieden aan de monding van de Schelde werden 
duizenden schapen gehouden, die van groot economisch 
belang waren voor en de basis legden van de Gentse roem 
als wolverwerkend centrum. Het Gandaklooster werd zo het 
belangrijkste van beide monasteria, tot de Noormannen aan 
het einde van de 9de eeuw roet in het eten kwamen gooien. 
Na het einde van de grote Noormanneninval (879 - 883) 
werd de Sint-Pietersabdij veel sneller gerestaureerd dan 
de Sint-Baafsabdij, waar de eerstgenoemde een eeuw lang 
de vruchten van geplukt heeft. Een moeizame restauratie 
ging gepaard met verlies van gronden, waardoor de Sint-
Baafsabdij niet langer de macht en de uitstraling van de Sint-
Pietersabdij, die haar uitbreiding hoofdzakelijk te danken 
had aan de vrijgevigheid van de graven van Vlaanderen, kon 
evenaren.
Over de plaats en de omgeving zelf van de stichting van 
beide abdijen blijven zelfs de oudste bronnen zeer vaag. 
Merkwaardig is dat de abdijen op een afstand van slechts 
anderhalve kilometer van elkaar opgericht zijn.
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4. PORTUS GANDA

In de 9de eeuw is aan de linkeroever van de Schelde, 
stroomopwaarts van de Sint-Baafdabdij, waar de 
zandrug een droge vestigingsplaats bood, een eerste 
handelsnederzetting ontstaan, genaamd Portus Ganda. Voor 
deze 8 hectare grote portus, die tevens een rivierhaven was, 
speelde de Schelde een belangrijke rol als verkeersader. Net 
als de Leie was ze immers een trage en makkelijk te bevaren 
vlakterivier, waardoor handel en verkeer tot ontwikkeling 
konden komen. De nederzetting werd begrensd door een 
halfcirkelvormige droge gracht van ongeveer 14 meter 
breed en 3 meter diep. 
Op het kruispunt van twee centrale wegen, hoog op een 
zandberg, verrees de eerste kerk, de Sint-Janskerk (de 
latere Sint-Baafskathedraal). Het kleine kerkplein werd 
gebruikt voor vergaderingen van de eerste schepenen en 
vormde alzo het eigenlijke bestuurscentrum van de prille 
havenstad.
Opvallend is de ligging van het Gerard de Duivelsteen, 
precies in het midden aan de basis van de halve cirkel, vlak 
naast de Schelde. De aanwezigheid van de donjon wijst erop 
dat het vóór de 13de eeuw een andere functie had dan als 
adellijke woning, en een belangrijke rol speelde in de Portus 
Ganda. De burcht symboliseerde de macht van de heer 
over de rivier, de nederzetting en de haven, en beheerste 
de Scheldebocht die als aanlegplaats gebruikt werd. Tot 
in de 13de eeuw zou dit een belangrijke plek blijven voor 
de Gentse economie, die toen reeds een internationale 
dimensie bezat, zoals blijkt uit de export van hoogwaardig 
laken.



GRIET HANEGREEFS - DE GROTE GEBOUWEN VAN GENT, EEN RUIMTELIJKE ANALYSE16

0 1000m 5000m 10000m

1100AC



17DEEL I. GENT DOOR DE EEUWEN HEEN

5. DE KUIP

In de 10de eeuw werd een nieuwe versterking gerealiseerd 
op de linkeroever van de Leie (een wijk vandaag in de 
volksmond beter gekend als het ‘patershol’). Dit door 
waterlopen afgebakend eiland had een versterkt karakter, 
wat afgeleid kan worden uit de oorspronkelijke naam 
ervan: Oudburg. In de zuidwestelijke hoek van het eiland 
bevindt zich sinds 1180 het door graaf Filips van de Elzas 
gebouwde Gravensteen, een stenen residentiegebouw ter 
vervanging van een eerder opgetrokken houten constructie. 
De rest werd beschouwd als territoriaal aanhangsel van 
deze nieuwe versterking. De militarisering van dit voorheen 
als een groot landbouwbedrijf met bijhorende nederzetting 
opgezette gebied, was een voorzorgsmaatregel tegen het 
Noormannengevaar. Het Gravensteen is een factor geweest 
in de uitbreiding van de portus langs de beide Leieoevers. 
Tussen 879 en 883 verstoorden de Noormannen de 
plaatselijke nederzetting op de zandberg. Nadien keerden 
de bewoners niet naar het puin van hun eerste woonplaats 
terug, maar zochten bescherming bij de veilige versterking 
die de graaf op de linkeroever van de Leie had laten 
optrekken. Aan de voet van die versterking werd een 
marktplein aangelegd en hiervan uitstralend vormde zich 
rond 950 een tweede handelsnederzetting, gelijktijdig met 
de herontwikkeling van de Portus Ganda. Langsheen de 
as, gevormd door de Hoogpoort, groeiden beide kernen 
geleidelijk naar elkaar toe.
Reeds in de 11de eeuw speelde Gent een grote rol in de 
wolnijverheid. De handelsnederzetting groeide uit tot een 
werkelijke stad, die systematisch vergroot werd door de 
aansluiting van diverse leengebieden. De streek van Gent was 
toen al dichtbevolkt en kende een snelle bevolkingsgroei, 
waardoor voldoende arbeidskrachten beschikbaar waren 
voor de wolbewerking.
In 1100 werd een nieuwe omwalling aangelegd. Hiervoor 
moesten twee waterwegen gegraven worden, de Ketelvest 
in het zuiden en de Houtlei in het westen. Deze laatste 
mondde net ten zuiden van het Gravensteen weer in de 
Leie uit en beschermde op die manier de volledige Graslei 
en Korenlei, waar de haven zich verder ontwikkeld had. 
Met de uitgegraven aarde werd aan de stadszijde een 
wal opgeworpen. Later werden daar stenen fortificaties 
(muren, poorten en torens), bestemd voor de verdediging 
van de meest kwetsbare plekken, zoals rivierknooppunten 
en kruispunten van toegangswegen, aan toegevoegd. De 
Gentse Kuip was gevormd.

De stadsuitbreiding was het gevolg van de economische 
ontwikkelingen en de bevolkingsgroei, wat samenging met 
de bouw van nieuwe parochiekerken: de Sint-Jacobskerk 
vóór 1093, de Sint-Niklaaskerk erna; nog later volgde de 
kerk van Sint-Michiels op de westelijke oever van de Leie
Deze laatste was de beschermer van de kleinhandelaars en 
winkeliers, terwijl Sint-Niklaas de schutspatroon was van 
schippers en graanhandelaars.
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6. HET MIDDELEEUWSE MANHATTAN: DE 
STADSTAAT DROOM

De stad, door de hoogconjunctuur uit haar voegen barstend, 
oefende ook toen al een grote aantrekkingskracht uit op de 
bewoners van het omliggende platteland. Dit leidde ertoe 
dat ook op gunstige plekjes buiten de omwalling gebouwd 
werd. Door aankoop of schenkingen van grond poogde de 
stad haar invloed op deze ‘voorsteden’ te vergroten. De 
expansie duurde evenwel jaren en verliep stapsgewijs. De 
aanhechting van de voorsteden maakte tevens de aanleg 
van een ruimere vestinggordel, in de vorm van grachten 
en aarden bermen, noodzakelijk. Stenen muren met 
waltorens vond men enkel terug op de meest kwetsbare 
plekken. Talrijke meersen - moerasgebieden rond de stad 
- vormden als inundatiegebied een uitstekende bijkomende 
verdediging. 
Men kan zich afvragen waarom juist Gent zo een uitbreiding 
kende?
De stad vormde in die tijd een knooppunt op de handelsroute 
tussen Brugge en Keulen. De Brabantdam, een Gentse 
landweg die doorheen Brabant liep, nam gaandeweg de 
plaats in van het verkeer te water, wat een garantie gaf 
voor een grotere veiligheid, lagere kosten en een verhoogde 
snelheid. Ook een route in noordelijke en zuidelijke richting 
speelde een belangrijke rol. Ze legde de rijke graanvelden 
open en voorzag de stad in een primaire behoefte, namelijk 
die van voedselbevoorrading. Het oudste gebouw op de 
Graslei - het 12de-eeuwse Stapelhuis waarin een vierde 
van al het graan dat via de Leie of de Schelde aangevoerd 
werd, kon opgeslagen worden - dankt z’n bestaan aan deze 
wegenis.
Gent was vooral gericht op de internationale markt (Gents 
laken wordt in Genua vermeld in 1182), met als gevolg dat 
vreemde handelaars zich kwamen vestigen in onze steden. 
De torenhoge huizen, de representatieve architectuur van 
de woningen van de lakenkooplui en hun families, waren 
vanaf de tweede helft van de 12de eeuw internationaal 
bekend. Middeleeuwse stenen stadshuizen zijn op zich 
geen uitzonderlijk verschijnsel. Ze kwamen in veel 
historische steden van Noordwest-Europa voor, waar een 
handeldrijvend patriciaat de macht in handen had. In Gent 
echter waren de Stenen bijzonder talrijk en telden ze tot 
meer dan vijf verdiepingen. Ze worden soms vergeleken met 
de torens van Italiaanse steden als Firenze, Bologna, Siena 
en Genua en waren eigendom van patriciërsfamilies die als 
kooplui en bankiers grote rijkdom verworven hadden.
De houding van de Gentenaar ten opzichte van de Kerk 
veranderde. Er ontstond er een kloof tussen stad en Kerk, 
waarbij deze laatste stilaan haar absolute macht verloor. 

De twee benedictijnenabdijen aan de rand speelden een 
grote rol in het ontstaan van de stad, maar waren stilaan 
religieus voorbijgestoken in hun functie als abdij en 
materieel in hun functie als bezitter. Zowel de Sint-Baafs- als 
de Sint-Pietersabdij voelden - samen met hun omliggende 
dorpen - steeds meer de druk van de stad, terwijl de macht 
van het stedelijk bestuur bleef toenemen.
In de voorbije eeuwen was de stad gegroeid, en waren 
de burgers rijk geworden door handel en nijverheid. 
Tegen het einde van de 13de eeuw echter deden de eerste 
kortsluitingen zich voor. De Engelse blokkade maakte 
duidelijk hoe kwetsbaar een internationaal product als 
laken was voor een onderbreking van de handelswegen. 
Typisch voor deze periode was het blijven aanslepen van 
openbare werken en de uiteindelijk ondermaatse realisatie 
ervan. De stad leefde nog te zeer in een expansieperspectief 
en vatte werken aan die niet voltooid werden. Een 
voorbeeld hiervan is de bouw van een nieuwe en grotere 
stadsomwalling in 1300 die achteraf nooit volgebouwd 
geraakte. 
De bouw van een fier belfort met bijhorende Lakenhalle 
verliep ook niet zoals gepland en duurde 57 jaar. Deze 
indrukwekkende toren werd geconstrueerd in het hart 
van de stad tussen de verschillende kerken en drukte de 
stedelijke vrijheid uit. In de toren werd het perkament met 
de verschillende privileges bewaard. Voorheen werden de 
privileges toevertrouwd aan de minderbroeders, die hun 
klooster hadden op de plaats van het ondertussen oude 
gerechtshof aan de Nederkouter. Bovendien had Gent nood 
aan een speciaal gebouw van waaruit de stedelijke militie 
opgeroepen kon worden in geval van nood. De werken 
gingen van start in 1321, werden onderbroken in 1338 en 
afgerond in 1378. De moeizame vooruitgang was het gevolg 
van de energie die de stad moest steken in het zoeken naar 
oplossingen voor de economische crisis veroorzaakt door 
de Engelse blokkade. 
De daaropvolgende periode van regressie in de 
textielindustrie leidde tot een stijging in betekenis van de 
groep der kleine neringen, die economisch totaal anders 
georiënteerd waren dan de wevers, namelijk op een 
zeer gevarieerde productie voor de binnenstedelijke en 
binnenlandse markt. Er werd gezocht naar nieuwe politieke 
systemen. In 1360 verdeelden de poorterij, de 53 kleine 
neringen en de wevers - de zogenaamde Drie Leden - de 
macht onder elkaar. De poorterij bestond uit families die 
gevlucht waren na de veldslag van 1302 en vormde een 
corporatieve middengroep die in de literatuur meermaals 
als de natuurlijke bondgenoot van de vorst voorgesteld 
wordt. Bij de 53 kleine neringen waren quasi alle ambachten 
ondergebracht: van bakker tot leerlooier; terwijl de wevers 
de grote gilden of ambachten vertegenwoordigden. Veel 
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van hun hallen bestaan nu nog, zoals de Vleeshalle op de 
Pensmarkt, waar de verkoop van vlees om hygiënische 
redenen en omwille van marktcontrole gecentraliseerd 
werd. De stad financierde dit bouwwerk dat zowel 
van politieke macht als van aanzien van het erfelijke 
beenhouwersambacht getuigde. Het gildehuis van de 
Visverkopers stond tegenover de Vleeshalle. Beide hallen 
waren gevestigd op één van de drukste plaatsen in de stad 
Gent, vlakbij de Graslei die toen een levendige haven was.
Het gildehuis van de Vrije Schipper was één van de 
machtigste van de stad door de verschillende privileges die 
de schippers van Gent hadden. Het behield zijn macht ook 
nadat de grote ambachten van de wevers verzwakt waren. 
Het gebouw is een van de aantrekkelijkste op de Graslei en 
werd gebouwd in 1355, maar pas verkocht aan de schippers 
in 1530.
Een ander gevolg van de stijgende macht van de verschillende 
ambachten, was het streven naar een verbetering van de 
toestand van de volksklasse en naar nieuwe voorrechten 
en privileges. De schepenbank, het bestuurscollege van de 
stad, kreeg vorm in het begin van de 12de eeuw. Het proces 
maakte deel uit van de ontwikkeling van Gent tot een 
zelfstandige gemeenschap.
Sinds 1321 - 1322 werd door opeenvolgende aankopen 
van huizen en gronden een nieuwe vestiging gerealiseerd 
langs de Hoogpoort, de Botermarkt en de Poeljemarkt, 
waar nu nog steeds het Gentse stadhuis gelegen is. De 
Gentenaars probeerden ondanks de slechte tijden hun 
levensdrang te veruiterlijken door het oprichten van nieuwe 
praalgebouwen, maar voor de voltooiing ervan ontbrak 
vaak het nodige geld. Het stadhuis (net zoals het Belfort en 
de Lakenhalle) is hiervan een goed voorbeeld. 
De Gentse oorlog van 1379 - 1385 had de Vlaamse economie 
grondig ontwricht. De verwoesting van productiemiddelen 
en het verlies van arbeidskracht was dusdanig dat het tot 
1400 duurde eer de situatie van voor de opstand enigszins 
hersteld was. Voor Gent betekende dit alles evenwel niet dat 
de hele stad bij de aanvang van de 15de eeuw in een diepe 
economische crisis zou gedompeld geweest zijn. Integendeel: 
ze was niet enkel zelf van directe oorlogsverwoestingen 
gespaard gebleven, maar had daarenboven door het 
vrijwaren van haar machtspositie in het graafschap de 
aantrekkingskracht op de plattelandsbevolking veilig 
gesteld.  Dit betekende op zijn beurt dat, door de omvang 
van haar populatie, politieke macht en invloed blijvend 
konden geschraagd worden. De Drie Leden was na deze 
oorlog sterker dan ooit en slorpte gaandeweg een steeds 
groter aandeel van de politieke elite op. 
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7. DE GEBASTIONEERDE STAD

De woelige tijden waren echter nog niet voorbij. Vanaf de 
15de eeuw werd Gent stelselmatig bedwongen door vreemde 
vorsten. De vechtstad Gent werd gebruikt voor militaire 
doeleinden, waarbij de overheersende stedenbouwkundige 
structuren de militaire bouwwerken van toen waren. Na 
de dood van Maria van Bourgondië in 1482, brak er een 
burgeroorlog uit die tot 1492 zou aanslepen. Het Rabot, de 
versterking op de Lieve, werd in deze periode opgericht. 
Na de oorlog leek in Gent dan toch de economische veer 
gesprongen te zijn. Dit verval kaderde in de algemene 
verschuiving van het economisch zwaartepunt in de 
Nederlanden, ten nadele van Vlaanderen en ten voordele 
van Brabant en Holland. 
De investeringen in de bouw van abdijen, kloosters en 
kerken waren reeds fel afgenomen in de tweede helft van 
de 15de eeuw, en ook in de eerste helft van de 16de eeuw 
kwamen geen grote kerkelijke bouwwerken tot stand.
De voorbije eeuwen was aan de machtsstructuur van de 
stad geknaagd, waardoor nieuwe soorten gebouwen uit de 
grond verrezen. De weverijen verloren hun monopolie en er 
kwam een verschuiving van de macht naar de verschillende 
ambachten. Gent was al lang niet meer de grote industriestad 
die ze in de vroege Middeleeuwen geweest was, maar de 
trots was groot en men wilde de levensdrang veruiterlijken 
door het oprichten van nieuwe praalgebouwen.
Het jaar 1540 betekende een radicale breuk in de politieke 
geschiedenis van de stad Gent. Keizer Karel stelde voorgoed 
paal en perk aan de machtswellust van zijn eigenzinnige 
geboortestad. De keizer kwam in hoogsteigen persoon 
naar de Arteveldestad om zijn obstinate stadsgenoten een 
streng vonnis op te leggen voor hun begane misdaden. De 
Gentenaars kregen een fikse geldboete voorgeschoteld. 
Om te voorkomen dat Gent zich ooit nog opwerpen zou als 
particularistisch bolwerk, liet hij verschillende stadspoorten 
en vestingmuren slopen, de vestinggrachten dempen en 
richtte hij op de plaats van de oude Sint-Baafsabdij een 
dwangburcht op, het Spanjaardenkasteel, waarvan de 
kanonnen permanent op het hart van de stad gericht waren. 
Het oude Sint-Baafsdorp moest dus wijken voor een nieuwe 
citadel die gebouwd werd volgens het principe van de 
Italiaanse krijgsbouwkunst.
De zware geldboetes hadden verstrekkende gevolgen 
voor de openbare werken in de stad; de stadskas was 
leeg. De ambachtsgilden liepen volledig in het gareel 
en verloren al hun politieke macht en invloed omdat ze 
niet meer proportioneel vertegenwoordigd waren in de 
schepenbanken en de collatie.
De militante opstelling van de calvinistische voormannen, 
de onvrede over de centraliserende en absolute politiek 

van koning Filips II van Spanje en de sociaal-economische 
malaise leidden in de zomer van 1566 tot de Beeldenstorm 
in de Nederlanden. Na een korte periode op het eind van 
de jaren 1560 waarin de openlijke uitoefening van de 
protestantse leer niet langer getolereerd werd, beleefde het 
calvinisme in de tweede helft van de jaren 70 van de 16de 
eeuw een reveil. Dit betekende het begin van een zevenjarig 
radicaal calvinistisch bestuur. Het calvinisme werd als 
enige, openlijke confessie erkend. Gent kreeg zijn oude 
privileges terug en er zetelden opnieuw ambachtslieden in 
de schepenbanken en de collatie.
Tijdens de troebele tijden van de Beeldenstorm en de 
installatie van het calvinistische bewind werd overwegend 
de uitrusting van de meeste kerken, kloosters en abdijen 
geplunderd en beschadigd of verwoest. Als gevolg van deze 
terreuracties werden heel wat kloostergemeenschappen 
verplicht hun deuren te sluiten. Ten opzichte van het 
kerkelijke gebouwenpatrimonium binnen en buiten de 
stadsmuren werd een selectie doorgevoerd op basis 
van defensief nut (sloop), herbruikbaarheid voor de 
gereformeerde protestantse eredienst en urbanistische 
overwegingen. 
Het bouwen van nieuwe stadsversterkingen in het laatste 
kwart van de 16de eeuw gaf Gent definitief de vorm van 
een onregelmatige driehoek. Niet alleen het nieuwe kasteel, 
maar de gehele stadsversterking werd heraangelegd naar 
Italiaans model. In het noorden, westen en zuiden volgde 
men grosso modo de bestaande omwalling. De oostelijke 
grens lag dichter bij de stad en het Spanjaardenkasteel 
werd hier mee in de versterking opgenomen. Het geheel 
kreeg zo de vorm van de alom gekende onregelmatige 
driehoek. De omwalling bestond uit dikke aarden wallen 
met vooruitgeschoven driehoekige bastions op de meest 
strategische punten. De vestingen verdwenen definitief na 
de afschaffing van de octrooirechten in 1860, maar het tracé 
van de Gentse driehoek leeft tot de dag van vandaag voort in 
de kleine stadsring.
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8. ROZE TIJDEN VOOR DE 
GEBASTIONEERDE STAD

Na een woelige periode in de 16de eeuw met een sterke 
invloed op godsdienstige gebouwen, kende Gent in de 
twee daaropvolgende eeuwen een heropleving en werden 
enkele belangrijke openbare gebouwen gerealiseerd. 
Intern verdeeld in gematigde en fanatieke aanhangers 
van de protestantse leer, capituleerde in september 1584 
het reddeloze Gent. Meteen viel het doek over één van de 
meest turbulente periodes uit de Gentse geschiedenis. 
De door Farnese (Spaans veldheer en landvoogd van de 
Nederlanden) in beslag genomen kerkelijke goederen en 
gebouwen werden teruggegeven en men kon overgaan tot 
de herinrichting van het kerk- en kloosterleven. Kloosters 
en priorijen die oorspronkelijk buiten de stad gelegen 
waren, namen het zekere voor het onzekere en besloten 
zich definitief binnen de stadswallen te vestigen. Dit bracht 
een niet te onderschatten immobiliënruil en -verweving en 
een gigantische bouwactiviteit op gang, die zou duren tot 
het midden van de 17de eeuw. In de eerste jaren van die 
eeuw vermenigvuldigden in Gent de bestaande ordes en 
congregaties hun kloosters.
Het nieuwe kasteel onderging in de daaropvolgende 200 
jaar nogal wat veranderingen. Zowel de gebouwen binnen 
het complex als de  externe verdedigingselementen, zoals 
lunetten en grachten, werden bij herhaling aangepast aan 
de gewijzigde omstandigheden. Zo had de verandering 
van functie: van versterking gericht tegen de stad naar 
onderdeel van de verdediging tegen de vijand van buiten, 
grote bouwkundige gevolgen. In de tweede helft van de 18de 
eeuw circuleerden verschillende verbouwingsplannen voor 
het kasteel. Eerst wilde men er een kazerne van maken, later 
een tuchthuis. Dit provinciaal correctiehuis zou uiteindelijk 
gevestigd worden aan de Coupure. 
In de loop van de 17de en 18de eeuw zagen in totaal drie 
stedelijke pakhuizen het levenslicht. De toegenomen 
commerciële bedrijvigheid in de stad lag telkens aan de 
basis daarvan. Een eerste magazijn werd in de jaren 1660 
opgericht aan de Beestenmarkt met de bedoeling er alle 
goederen afkomstig van Brabantse, Mechelse en Hollandse 
schepen te stapelen. Een nieuw stapelhuis kwam er in het 
begin van de 18de eeuw op de Korenmarkt. Dit pakhuis 
moest in het begin van de 20ste eeuw plaats ruimen voor 
het Postgebouw. Nadat reeds lange tijd was uitgekeken naar 
nieuwe bergruimten, werd in 1779 - 1780 op de zuiderhoek 
van de Coupure en de Leie het keizerlijk entrepot 
gebouwd. Het oude pakhuis op de Korenmarkt was te klein 
geworden.
Op het eind van de 17de eeuw ging het stadsbestuur over 
tot de bouw van de nieuwe vismijn aan het Sint-Veerleplein. 

Het commerciële pand werd uitgevoerd op de percelen die 
de stad aangekocht had van het Sint-Veerlekapittel.
Het voornaamste bouwproject van openbaar nut tijdens de 
17de eeuw was echter de Berg van Barmhartigheid in de 
Abrahamstraat. In dit gebouw werd een financiële instelling 
ondergebracht waar men bezittingen kon onderbrengen als 
onderpand voor goedkope leningen.
Ook de twee penitentiaire inrichtingen kwamen tijdens het 
Ancien Régime tot stand. In 1741 beslisten de schepenen 
van de Keure tot de bouw van een nieuwe stadsgevangenis 
aan de voet van het Belfort. De Staten van Vlaanderen 
gingen in 1772 over tot de oprichting van een provinciaal 
correctiehuis. Het zogenoemde Rasphuis, dat een 
modelinstelling moest worden, werd gebouwd ten westen 
van de Coupure, die in het midden van de 18de eeuw 
gegraven werd om het transport over water te stimuleren 
en de economie aan te trekken. De ligging aan de Coupure 
was een uitdrukking van de industriële functie die dit type 
gevangenis toebedacht werd. De gedetineerden - bedelaars, 
landlopers en vermeende criminelen - werden er verplicht 
tewerkgesteld. Door het spinnen, weven, breien en het 
wassen van linnen droeg het Rasphuis z’n steentje bij aan 
de ontwikkeling van de industrie in de vorm van goedkope 
arbeidskrachten (een principe dat vandaag nog steeds terug 
te vinden is in het gevangeniswezen).
De stad kende in deze periode ook een wens op esthetisch 
vlak. Een progressief bouwreglement gekoppeld aan een 
stelsel van bouwpremies stimuleerde de bouwwoede 
die na de woelige 16de eeuw tot stand kwam. Er leefde 
een oprecht verlangen om de stad te verfraaien en op te 
smukken. In de aanvragen voor een bouwpremie werd 
steevast het argument ‘tot sieraed deser stede’ aangevoerd. 
De verfraaide stad was in de 18de eeuw vaak het decor 
van allerlei plechtige gebeurtenissen. Pronkplein hiervoor 
was in vele gevallen de Vrijdagmarkt. Daarnaast vormde 
de Kouter het middelpunt van het sociale leven als tweede 
representatieve, openbare ruimte. Naast het bekende hotel 
Falligan, de Hoofdwacht voor de Oostenrijkse troepen 
en het gildehuis van de Sebastiaansgilde, was hier ook 
het allereerste operahuis te vinden. De gevelwanden 
veranderden in pronkwanden van stadspaleizen. Ook 
ambachten trokken in de stad een nieuw lokaal op in de 
allernieuwste bouwstijlen. Het Kraankindershuis aan de 
Kraanlei en het huis van de Onvrije Schipper aan de Graslei 
zijn hiervan prachtige voorbeelden.
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9. OP WEG NAAR EEN ONAFHANKELIJK 
BELGIË

Na de bloeiperiode, brak aan het einde van de 18de eeuw 
een tijd van grote veranderingen aan. Een aantal kerkelijke 
instellingen werd opgeheven en gebouwen kregen een 
andere bestemming.
De Franse Revolutie van 1789 had grote gevolgen voor de stad 
Gent, die niet ontsnapte aan plunderingen en verwoestingen. 
Na de definitieve annexatie bij Frankrijk op 4 oktober 1795 
werden onze gewesten in departementen opgedeeld, met 
Gent als hoofdstad van het Scheldedepartement. Het Ancien 
Régime werd op een zeer doortastende manier afgebroken: 
de ambachtsstructuren werden afgeschaft en de kerkelijke 
bezittingen als nationaal goed openbaar verkocht. De 
afbraak van het Recollettenklooster was een gevolg van deze 
wet en kaderde volledig in het grote stedenbouwkundige 
project voor de bouw van een justitiepaleis (dat uiteindelijk 
pas gebouwd zou worden na de onafhankelijkheid). Als 
één van de belangrijkste instellingen van de Zuidelijke 
Nederlanden ontkwam ook de Sint-Pietersabdij niet aan die 
algemene maatregel. Het gehele gebouwencomplex werd 
geconfisqueerd en voor verkoop vrijgegeven. De abdijkerk 
en de centrale gebouwen bleven van de sloop gespaard.
De derde cohorte van het Erelegioen, een door Napoleon 
Bonaparte opgerichte instelling om burgers en militairen 
te eren voor bewezen diensten, vond er onderdak. De stad 
werd in 1810 verplicht te zorgen voor een oefenterrein 
voor het aan haar toegewezen garnizoen. Hiertoe vielen 
de abdijgebouwen ten westen van de abdijkerk onder 
de sloophamer, alsook de Onze-Lieve-Vrouwekerk of de 
parochiekerk van het Sint-Pietersdorp. Gespaard bleef de 
Sint-Pieterskerk zelf, bestemd als Musée du département de 
l’Escaut, de voorloper van het latere Museum voor Schone 
Kunsten.
Direct na de afschaffing van de bestuurlijke organen viel het 
architecturale patrimonium niet zelden in privé-handen. 
Vooral de opkomende industrie vond in de vrijgekomen 
kloosters en andere grote historische gebouwen een ideaal 
onderkomen. Niet alleen de centrale ligging, maar ook de 
beperkte investeringskosten voor aanpassingswerken waren 
voor de eigenaars een grote troef; in deze aanvangsperiode 
werden aan bedrijfsgebouwen immers weinig specifieke 
eisen gesteld. De reconversie van bestaande gebouwen 
voor de opkomende industrie behoedde evenwel het hechte 
stadsweefsel voor ingrijpende veranderingen. Rondom 
fabrieken werden woningen voorzien voor de arbeiders, 
zonder dat hiervoor een echt huisvestingsbeleid gevoerd 
werd. Het reglement van 1807 vrijwaarde het stadscentrum 
echter van verdere industriële infrastructuren.

De verkoop van kerkelijke goederen had ook tot gevolg dat 
een goed uitgebouwd net voor onderwijs en ziekenzorg 
verdween. De staat probeerde deze voorzieningen zelf 
te organiseren, maar al gauw bleek dat hij deze taak niet 
aankon, zodat geleidelijk aan persoonlijk katholiek initiatief 
opnieuw toegelaten werd. De nieuwe kloosterorden zetten 
zich in voor volksonderwijs, de zorg voor de weeskinderen, 
zieken, geesteszieken en bejaarden. Het middelbaar 
onderwijs bleef beperkt. De later zo vermaarde Gentse 
tuinbouwnijverheid werd in de eerste jaren van de Franse 
Republiek in het leven geroepen. In 1798 werd deze Centrale 
School opgericht in de voormalige Baudeloo-abdij aan de 
Ottogracht, rekening houdend met de beschikbare ruimte 
en de centrale ligging in de stad. De werken beperkten 
zich tot kleine aanpassingen van de abdij. Er werd een 
merkwaardige bibliotheek uitgebouwd voor alle boeken en 
manuscripten, afkomstig uit geconfisqueerde kloosters en 
abdijen (de latere basis voor de universiteitsbibliotheek en 
de huidige openbare bibliotheek). In 1808 werd deze school 
door een lyceum vervangen en werden de oranjerie en de 
broeikassen voor de Botanische Tuin met de oprichting van 
de Maatschappij voor Landbouw en Kruidkunde in gebruik 
genomen. In hetzelfde jaar werden de Centrale Scholen 
opgeheven en kwam de Hortus Gandavensis (Gentse 
Plantentuin) in stadshanden. Er kunnen drie scholen tot het 
hoger onderwijs gerekend worden : het in 1804 opgerichte 
Groot-Seminarie, de School voor Geneeskunde, Chirurgie, 
Verloskunde en Farmacie, eveneens uit die tijd en later bij 
de pas opgerichte universiteit gevoegd, en de reeds in 1748 
opgerichte Academie voor Schone Kunsten.
Het verenigingsleven bloeide voornamelijk door privé-
initiatieven: in 1802 werden de vier hoofdgilden 
heropgericht. Ze richtten zich hoofdzakelijk tot de hogere 
standen, maar rekruteerden ook in de middengroepen. Ter 
gelegenheid van republikeinse feesten werd de binnenstad 
versierd met feest- en gelegenheidsarchitectuur. Het gewone 
volk vond zijn ontspanning op straat op kermissen en foren 
en in de kroegen.

Op 30 mei 1814 kwam het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden tot stand. Willem I nam een reeks 
herstelmaatregelen (douanerechten, subsidies, nationale 
industrietentoonstelling) ter bevordering van de Gentse 
industrie, die na de scheiding van Frankrijk in een malaise 
verkeerde. In die herstelperiode werd ook gedacht aan 
een goede verbinding met de zee. Het Handelsdok werd 
gegraven en de stad bloeide opnieuw op als handels- en 
nijverheidscentrum, met katoen als belangrijkste product.
Op onderwijsvlak was de oprichting van een hogeschool 
in 1816 één van de belangrijkste initiatieven. Het 
onderwijsconflict zou een belangrijke rol spelen in de 
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eerste jaren na de onafhankelijkheid van onze gewesten. 
Al jaren drongen de Gentenaars aan op het organiseren 
van universitair onderwijs in hun stad. Op 25 mei 1816 
werd de Gentse Universiteit eindelijk ingericht en vonden 
vier faculteiten een onderkomen in bestaande gebouwen 
in het stadscentrum: Letteren en Wijsbegeerte, Rechten, 
Wetenschappen en Geneeskunde. Het licht werd op groen 
gezet voor de aankoop van verschillende percelen tussen 
de Volderstraat, de Paddenhoek en de Korte en Lange Meer 
(de huidige Universiteitsstraat), waar gedurende bijna drie 
eeuwen de Jezuïeten verbleven. Van de Aula die op deze plek 
opgetrokken werd, verwachtte men dat ze de binnenstad 
op monumentale wijze zou verfraaien. De bouw ervan 
betekende dan ook de creatie van een herkenningspunt in 
het stedelijke weefsel.
De bouw van een citadel onderstreepte het strategische 
belang van de stad in de Hollandse tijd. Kort tevoren 
was de oude en militair achterhaalde citadel, het 
Spanjaardenkasteel, door de Fransen gesloopt. Vanaf 
1782 werd de site systematisch in kavels verkocht, terwijl 
het kasteel zelf afgebroken werd. De militaire gebouwen, 
opslagplaatsen en slaapbarakken, maar ook de herbergen 
en de kasteelmolen kwamen onder de hamer. Sluitstuk was 
de bouw van het stedelijke slachthuis op de vrijgekomen 
gronden tussen 1852 en 1856. De nieuwe vesting werd 
in het Citadelpark opgericht en was één van de twintig 
bolwerken die langs de Schelde, de Maas en de Franse 
grens de zogeheten Wellingtonbarrière vormden. Na de 
val van Napoleon moesten die vestingen in de Zuidelijke 
Nederlanden als buff er dienen tegen Frankrijk. Voor het 
ontwerp van de citadel inspireerde men zich op het Franse 
model: een vijfhoek voorzien van vijf bastions. Binnen de 
wallen bevonden zich de kazernes rond het centrale plein. 
In 1830 was het bouwwerk nog niet voltooid en hoewel 
de strategische situatie veranderd was (België werd 
onafhankelijk), werd het toch afgebouwd.
De beginjaren van het Belgische koninkrijk waren voor Gent 
een zeer woelige periode. Een deel van de binnenlandse 
markt en het gehele koloniale afzetgebied gingen 
immers voor de Gentse textielnijverheid verloren. Met de 
invoering van de stoommachine in Gent werd meteen het 
pre-industriële tijdperk afgesloten. Deze ontwikkeling 
betekende niet alleen een revolutie op het vlak van het 
productieproces, maar had eveneens een invloed op de 
industriële architectuur. Vele kloostercomplexen kwamen na 
1830 in de gelegenheid om hun bezittingen terug te kopen, 
waardoor industriëlen verplicht werden hun bedrijven naar 
de rand van de stad over te brengen. Ook het graven van het 
Kanaal Gent - Terneuzen (1827) oefende een belangrijke 
invloed uit op de inplanting van manufacturen. 

Reeds na enkele jaren had de industrie zich enigermate 
hersteld. Dankzij bepaalde technologische vernieuwingen 
werd vanaf het begin van de 19de eeuw begonnen met het 
droogleggen van moerassige gronden (de uitermate vochtige 
Muinkmeersen); hierdoor kwam een nieuw gebied vrij voor 
de uitbreiding van de stad in zuidelijke richting. Gent kreeg 
aansluiting op het spoorwegnet en de inhuldiging in 1837 
van de spoorlijn Gent - Mechelen betekende het definitieve 
startsein voor de ontwikkeling van de Zuidwijk. Er kwamen 
verbindingsstraten en zo werd de Sint-Jacobswijk met het 
Zuidstation verbonden door de gelijknamige straat. Het 
stijgende bevolkingsaantal leidde tot de vervanging van de 
bestaande kapel uit 1644 door de Sint-Annakerk, die iets 
dichter naar het stadscentrum toe gebouwd werd. De as die 
de Keizer Karelstraat vormde, was doorslaggevend voor de 
inplanting.
Het terrein van de Molenberg was door het wegvallen van de 
molen zo verwaarloosd, dat het gemeentebestuur besloot 
deze gronden af te staan aan de Maatschappij voor de bouw 
van een Casino in 1835. Ook de Muziekmaatschappij kon van 
het Casino gebruik maken. We spreken hier dus, misschien 
wel voor het eerst, van een multifunctioneel gebouw. 
Vanaf het begin van de 19de eeuw bevonden de 
rechtsbevoegdheden zich op verschillende plaatsen in de 
binnenstad. Gezien de oprichting van het Hof van Beroep te 
Gent in 1832 en het gebrek aan een geschikt gebouw voor 
de centralisatie van het gehele gerechtsapparaat, werd de 
behoefte aan een nieuwe stek gevoeld. In 1836 gaf de stad 
opdracht om een ontwerp te maken voor een gerechtshof 
op het vrijgemaakte Recolettenplein.
Nadat het Sebastiaanshof gedurende ruim 15 jaar dienst 
gedaan had als schouwburg, besloot de stad over te gaan 
tot de bouw van het Groot Theater (1837 - 1840). Hiervoor 
werden de oude schouwburg en de Schipperskapel 
afgebroken.
De stijgende havenactiviteit maakte de nood aan een nieuwe 
Entrepot groot. Het in 1828 aan de westzijde van het grote 
handelsdok aangelegde rechthoekige plein genoot de 
voorkeur voor de inplanting van de monumentale Entrepot 
van Vrije Wederuitvoer (1844 - 1846).
In 1846 werden op katholiek initiatief de eerste 
bewaarscholen opgericht. Zij waren bedoeld als opvang voor 
de kinderen van de arbeiders die tewerkgesteld werden in 
Gentse fabrieken en ateliers. Vanaf 1858 begon het stedelijk 
onderwijsnet met een grote uitbreiding. De wet van 27 juni 
1852 en die van 14 augustus 1873 bepaalden dat de overheid 
voor één derde van de totale kosten voorzag in subsidies, 
en gaven typeplannen mee. Aan steden en gemeenten werd 
aangeraden deze plannen zonder al te veel wijzigingen over 
te nemen. Één van de belangrijkste richtlijnen wat betreft 
de situering, was dat de school geïsoleerd moest staan van 
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woningen zodat de rust en orde van buiten uit niet verstoord 
konden worden.
In 1851 werd het ontwerp voor de bouw van een nieuw 
krankzinnigengesticht goedgekeurd. Joseph Guislain werd 
tot hoofdgeneesheer van de Gentse krankzinnigengestichten 
benoemd. Hij bekommerde zich niet alleen om de zuiver 
medische aspecten, maar ook om de huisvesting van de 
zieken. Voor de inplanting viel de keuze uiteindelijk op 
gronden buiten de Brugse Poort. Van het 10 hectare grote 
terrein werd slechts een derde voor de bouw van het 
ziekenhuis in beslag genomen. Aan de Coupure verrees 
tussen 1852 en 1855 het Blindenhuis.
Door de opheffing van de Sint-Pietersabdij als 
kloosterinstelling en de sloop van een groot aantal gebouwen, 
was er een aanzienlijke ruimte in de stad vrijgekomen. Voor 
het grootste deel was die in gebruik als oefenveld voor de 
infanterie, maar de rest van het terrein was bezaaid met 
puin en sloopafval. In 1847 vroeg het stadsbestuur aan 
het rijk toestemming voor een nieuw plein. Het ontwerp 
bestond uit een ovaal hoofdplein enerzijds en een tweede 
hoger gelegen plein, thans Sint-Amandsplein geheten, 
tegenover de kerk anderzijds. Een grootse trappenpartij 
met borstwering, kroonkandelaars en vazen verbond beide 
pleinen met elkaar. Er ontstond nog een derde plein, het 
huidige Kramersplein. 
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10. AFSCHAFFING VAN DE 
OCTROOIRECHTEN

In de zomernacht van 20 op 21 juli 1860 werd het 
octrooirecht, de stedelijke belastingen op personen- en 
goederenverkeer, afgeschaft. Niemand hoefde zich voortaan 
nog te reppen om voor het sluiten van de poorten binnen 
de stad te zijn. In een minimum van tijd ontwikkelde 
zich een onomkeerbaar horizontaal stedenbouwkundig 
proces dat tot op vandaag het uitzicht van de stad 
bepaalt. Er kwam plots een enorme ruimte vrij voor 
industriële en bewoningsexpansie. De arbeiders werden 
uit de overbevolkte, volgebouwde en gedeeltelijk verkrotte 
binnenstad weggesaneerd en verplicht zich te vestigen 
in de onmiddellijke buurt van de nieuw opgetrokken 
textielfabrieken. De enorme verdichting van bebouwing en 
bewoning leidde tot epidemieën, misdadigheid, alcoholisme 
en zedelijk verval. Op deze manier ontstonden nieuwe 
arbeidersbuurten in het noorden, het oosten en het westen 
van de stad, waarbij vooral het noordelijke deel van de stad 
volledig geïndustrialiseerd werd. De oorzaak hiervan was 
de aanwezigheid van de zeehaven met haar verbeterde 
infrastructuur. De apotheose van de burgeridealen van 
vóór 1914 was de vorming van de nieuwe stationswijk 
rond het in 1912 gebouwde Sint-Pietersstation. Dit was 
nauw verbonden met de wereldtentoonstelling van 1913. 
De burgerij maakte werk van een grondige sanering van 
het stadscentrum en begon - van stadswege gesteund door 
grootschalige, weloverwogen urbanisatieplannen - ijverig 
aan de opbouw van haar nieuwe, pronkerige residentiële 
wijk in het zuiden van de stad.
Grote delen van de omliggende plattelandsbevolking 
werden door de industriële hoogconjunctuur naar de 
rand van de stad gelokt, waardoor het bevolkingsaantal 
aanzienlijk steeg. Na 1860 vormde de stad Gent samen 
met de randgemeenten Ledeberg, Gentbrugge en Sint-
Amandsberg een aaneengesloten urbaan weefsel. Ook de 
bebouwbare oppervlakte steeg tot meer dan 1000% van die 
bij het ontstaan van de kuip van Gent rond het jaar 1100. 
Grotere parken hadden meer ruimte nodig en werden 
gesitueerd aan de rand van de oude binnenstad, waaronder 
het Citadelpark, het park van het Casino aan de Coupure 
en de Dierentuin. Amper 50 jaar nadat de eerste steen van 
de nieuwe citadel gelegd was, werden geregeld delen van 
het complex gesloopt. Gaandeweg namen een stadspark 
en enkele nieuwe straten de vrijgekomen ruimte in. Het 
Citadelpark kreeg vorm, terwijl de centrale gebouwen dienst 
bleven doen als kazerne, tot de Leopoldskazerne in 1908 in 
gebruik genomen werd. Gent had ooit een heuse dierentuin, 
die midden jaren 1850 het levenslicht zag. Bedoeling was 
de belangstelling voor de natuurlijke geschiedenis te 

bevorderen en tegelijk de inwoners gezonde ontspanning 
te bezor
gen. De gronden voor de zoo lagen in de Muinkmeersen achter 
de Sint-Pietersabdij, tussen de Schelde en de spoorweg (cf. 
de Antwerpse Zoo die naast een spoorwegstation ligt). Een 
park van 5,5 hectare werd met veel zorg aangelegd. In de 
beginjaren werden enkel de rijke leden toegelaten, later ook 
burgers uit de middenklasse, zij het slechts op speciale tijden, 
zodat de leden niet gestoord werden. Op zondagochtend 
werden werklieden, dienstboden en soldaten binnengelaten 
tegen een lager tarief. Door de opkomst van het kust- en 
kuuroordtoerisme haakte de burgerij stilaan af en de zoo 
sloot in 1904 haar deuren. Het stadsbestuur kocht het 
terrein op en verkavelde de gronden.
Toen de stad zich na het verdwijnen van de stadspoorten 
in 1860 buiten de oude grenzen ging ontwikkelen, 
volgde ook een explosieve stratenaanleg. Ingrijpende 
projecten moesten een vlottere doorstroming van het 
verkeer verzekeren. Naar aanleiding van het Zollikofer-De 
Vigneplan (een Hausmanniaanse visie) gebeurden de meest 
prestigieuze urbanisatiewerken. Het plan werd in grote mate 
gerealiseerd zoals de bestaande toestand nu nog aangeeft: 
een centrale brede ader, de Vlaanderenstraat, die zich 
opsplitst ter hoogte van de kruising met de Nederschelde 
in twee secundaire straten. Allerlei smalle straatjes met 
ongezonde en vervallen arbeidershuisjes werden van de 
kaart geveegd. De gebogen curve van het straattracé met 
als eindpunt de toren van de Sint-Baafskathedraal gaf 
aanleiding bij talrijke ontwerpers tot het creëren van gevels 
waarmee de macht en de financiële mogelijkheden van de 
zelfbewuste elite uitgedrukt werden. Ruime winkelhuizen, 
hotels, ontspanningslokalen en burgerwoningen verrezen 
uit de grond.
Geleid door verschillende dynastieën textielbarons, 
ambieerde de Gentse burgerij naar het einde van de 19de 
eeuw een stad met metropool allures. De realisatie van 
het Zollikofer-De Vigneplan (1880 - 1889) zorgde ervoor 
dat een brede commerciële as het Zuidstation met het 
stadscentrum verbond. Grootstedelijke warenhuizen 
werden aan een hoog tempo ingeplant aan beide zijden 
van de nieuwe monumentale winkelstraten. Naast de 
individuele speciaalzaken was reeds omstreeks het 
midden van de eeuw een nieuw burgerlijk commercieel 
gebouwenfenomeen ontstaan, namelijk de winkelgalerij. 
Een eerste kleinschalige winkelgalerij werd ingericht, de 
zogenaamde Vanderdonckt-doorgang tussen 1846 en 1852. 
Het Zollikoferplan bood een geschikte gelegenheid om de 
winkelgalerij te verbinden met de Vlaanderenstraat door 
middel van een tweede passage. Maar de aanleg van deze 
straat had ervoor gezorgd dat de galerij op het traject naar 
het stadscentrum te afzijdig kwam te liggen. 
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Uit het fenomeen van de winkelgalerij groeide in de 
tweede helft van de 19de eeuw een nieuwe winkelvorm: 
het warenhuis. Omstreeks 1880, 40 jaar na de eerste 
voorbeelden in Parijs, verschenen de eerste warenhuizen te 
Gent. Het betrof grote constructies waarin de klant vrij kon 
circuleren over de verschillende verdiepingen. Zo ontstond 
in 1882 in de Veldstraat - de winkelstraat bij uitstek - het 
Maison Universelle, de latere Grand Bazar, samen met 
nog enkele andere voorbeelden. Op het traject van het 
Zuidstation naar het centrum verschenen ook enkele 
grootwarenhuizen. In het begin van de 20ste eeuw verrezen 
gelijkaardige speciaalzaken uit de grond, maar nu meer aan 
de invalswegen naar het centrum.
Het nijpende plaatsgebrek in de gebouwen van het oude 
Jezuïetencollege in de Volderstraat vroeg om de oprichting 
van nieuwe gebouwen voor de Faculteit der Wetenschappen 
van de Rijksuniversiteit. Na onderzoek in het buitenland 
bleek dat één groot Instituut der Wetenschappen, waarin 
zowel de voorbereidende als specialisatieafdelingen 
ondergebracht konden worden, op praktisch en 
organisatorisch vlak meer voordelen bood dan verschillende 
kleinere instituten, opgericht op verspreide locaties. Omwille 
van de hoge onteigeningskosten leek het uitgesloten deze 
subfaculteit op te richten in de onmiddellijke omgeving van 
de Volderstraat. Uiteindelijk werd besloten de verkrotte 
Bataviawijk op de Blandijnberg te saneren om zo het 
vrijgekomen terrein in te nemen. Over de manier waarop 
300 gezinnen de onteigening en de sloop van hun beluiken 
moesten verwerken, wordt nauwelijks gerept… We spreken 
hier over de huidige Faculteit Ingenieurswetenschappen, 
gelegen tussen de Rozier en de Josef Plateaustraat.
Tussen 1864 en 1880 werd de bouw van het Nieuw 
Burgerlijk Hospitaal en een Instituut voor Ontleedkunde 
met amfitheater voor lessen in de Joseph Kluyskensstraat 
gerealiseerd, alsook een Vroedkundige School en Materniteit 
gelegen aan de Bijlokekaai. Niettegenstaande de omvang 
van dit gebouwencomplex bleek het nauwelijks tien jaar 
later aan uitbreiding toe door de bevolkingsgroei en de 
snelle opgang van de Faculteit voor Geneeskunde. Er werd 
een voorstel gedaan deze nieuwe Klinische en Polyklinische 
Instituten te vestigen langs de Godshuizenlaan, waar op dat 
ogenblik nog bouwgrond in overvloed was. 
Uit een coöperatieve bakkerij kwam op het einde van de 
jaren 80 van de 19de eeuw een uitgesproken socialistische 
maatschappij onder de naam Vooruit voort. Met de 
oprichting van de Belgische werkliedenpartij in 1885 
werd een machtig politiek verlengstuk gecreëerd van de 
verschillende coöperatieven, vakbonden en mutualiteiten. 
Een gepaste infrastructuur voor de uitbouw van een partij 
gesteund op coöperatieven, moest letterlijk uit de grond 
gestampt worden. De maatschappij kocht in 1893 twee 

herbergen op de Vrijdagmarkt om er een warenhuis in te 
richten. Als gevolg van de brand van 1897 werd heel het 
gebouw verwoest, waarna de huisarchitect van de socialisten 
gevraagd werd om een grootschalig tweelinggebouw te 
ontwerpen: een partijcentrum Ons Huis, het zogenaamde 
‘stadhuis der socialistische werkersvereenigingen’ 
en een ‘kledermagazijn’. Naast de administratie en de 
secretariaatslokalen waren er in het partijcentrum ook 
een koffiehuis gevestigd, een bibliotheek, twee grote zalen 
voor feesten en meetings, een kiesbureel, de loketten van de 
werklozenklassen van de vakbond, een muziekschool en een 
repetitieruimte voor muziek-, toneel- en turnverenigingen.
Ons Huis bleef het Mekka van de Gentse socialistische 
wereld tot aan de opening van het Feestlokaal Vooruit in 
de Sint-Pietersnieuwstraat (1914). Men zocht naar een 
nieuwe locatie voor een groots socialistisch feestpaleis. 
De Samenwerkende Maatschappij Vooruit kocht in 1910 
huizen in de Sint-Pietersnieuwstraat, in het verlengde van 
de Bagattenstraat. Zo was de bouwgrond van het feestpaleis 
gekend.
In de tweede helft van de 19de eeuw ontstond in heel 
Europa - als gevolg van de romantische tijdgeest - een grote 
belangstelling voor het museum. Er werd een voorstel 
ingediend voor de bouw van een nieuw museum in het 
Citadelpark recht tegenover de Tuinbouwschool.
Tussen 1860 en W.O. I werden in Gent en haar onmiddellijke 
omgeving een twintigtal neogotische kerken, kapellen of 
kloosters opgericht. Zo bijvoorbeeld was er de bouw van het 
nieuwe grote Sint-Elisabethbegijnhof in Sint-Amandsberg. 
Aanleiding was de begijnhofkwestie, die onmiddellijk na 
de verkiezingsoverwinning van de liberalen in 1858 de 
kop opstak. Het liberale stadsbestuur vond het niet langer 
logisch dat de Commissie der Burgerlijke Godshuizen moest 
instaan voor het onderhoud van de rijke begijnen, voor het 
overgrote deel van het platteland afkomstig. Een totaal 
nieuw burgerlijk hospitaal zou kunnen worden opgericht, 
inclusief de huisvesting van werkelijk behoeftige lieden, 
met het afstoten van de verlieslatende instellingen. 

De ellende van een oorlog is moeilijk te vatten in enkele 
woorden en cijfers. De tol van vier jaar oorlogsfront en 
bezetting woog zwaar door. 
Het belangrijkste hoogtepunt was de opening van 
een Vlaamse Universiteit op 16 oktober 1916. Deze 
zogenaamde von Bissinguniversiteit werd een fiasco voor 
alle initiatiefnemers, maar toch heeft ze een zwaarwichtige 
symboolwaarde behouden. 
De atmosfeer in november 1918 schommelde van 
akelige angst naar euforische verwachting. Begin 1919 
werd de eerste economische balans van het oorlogsleed 
gepubliceerd. Het was een trieste balans, want niet alleen 
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de industriële uitrusting was door de permanente Duitse 
ontmanteling zwaar toegetakeld, ook de buitenlandse 
investeringen en afzetmarkten konden niet of zeer moeilijk 
worden gerecupereerd. Nochtans heeft een gebundelde 
energie geleid tot een vlug en in sommige sectoren 
spectaculair herstel van de industrie. In de onzekere 
conjunctuur beleefde de economie tot 1926 herstel, groei 
en vernieuwing. Vanaf 1930 braken er weer jaren aan van 
crisis en vertwijfeling. 
Het bevolkingsaantal in de binnenstad van Gent ging 
steeds verder achteruit, terwijl dat in de randgemeenten 
bleef toenemen. Terecht kon men dus meer en meer 
spreken van een Gents stadsgewest. Deze eenheid werd 
duidelijk vertolkt in de ontwikkeling van de urbanisatie, 
het stadsverkeer en de nutsvoorzieningen. In functie 
van de haven, de aanpalende industrie en nieuwe sociale 
woonwijken groeide de stad voornamelijk in noordelijke 
richting, en richtte de stadsontwikkeling zich op een noord-
zuid-as naar een morfologie zoals we die ook vandaag nog 
kennen. Gent behield het bijzondere karakter van een stad 
vol textielfabrieken. 
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11. BOUWEN VÓÓR DE OLIECRISIS

De eerste tekenen van suburbanisatie, maar ook van 
stadsvlucht worden in deze periode waargenomen. De 
bevolkingsdichtheid was nooit eerder zo hoog als in 1930, 
maar kende daarna door de verhuisbewegingen van de 
Gentenaars naar de omliggende gemeenten een daling. Door 
de toenemende welvaart konden steeds meer gezinnen 
zich een nieuwe woning met modern comfort veroorloven 
buiten de stadskern.
Voor de ontplooiing van industriële activiteiten werden 
ver van de stad omvangrijke gebieden aan het grootdok 
en het noorden van het kanaal ontwikkeld. Verbreding en 
verdieping van het kanaal en de aanleg van nieuwe dokken, 
spoor- en expreswegen trokken in de jaren 1960 nieuwe 
bedrijven als Sidmar en Volvo aan. Dit soort bedrijven zorgde 
voor de noodzakelijke verbreding van de Gentse economie 
na de zware terugval van de textielindustrie. Reeds in 
1928 had het staalbedrijf Sidmar terreinen aangekocht 
langs het kanaal Gent - Terneuzen om staal te vervaardigen 
uit ingevoerd Braziliaans ijzererts. De economische 
problemen van de jaren 1930, de gespannen internationale 
verhoudingen die leidden tot de Tweede Wereldoorlog en 
het herstel van de Luxemburgse fabrieken na de oorlog, 
verhinderden de realisatie van die plannen. Vanaf de jaren 
1950 werd het project echter opnieuw opgediept. 
Niet alleen het wegverkeer kreeg na de afschaffing van 
de octrooirechten de aandacht van de overheid, ook in 
waterwegen werd geïnvesteerd. Door de aanleg van de 
Ringvaart (1948 - 1969), die het kanaal van Gent naar 
Brugge met de Leie en de Schelde verbond, hoefde de 
binnenscheepvaart niet langer gebruik te maken van de 
waterlopen in de stad. Deze raakten in onbruik en werden 
her en der gedempt. Momenteel is een herwaardering van 
dit waterwegennet gaande, die vooral oog heeft voor de 
belangen van toerisme en recreatie.
Door grotere diensten als ziekenhuizen en scholen in de 
stad op te nemen, versterkte Gent zowel provinciaal als 
regoniaal haar positie in Vlaanderen. 
Bij haar stichting in 1817 door Willem I was Latijn de voertaal 
aan de Universiteit. Na de Belgische Omwenteling schakelde 
men over op het Frans. De roep van de Vlaamse Beweging 
om vernederlandsing van het onderwijs aan de Universiteit 
werd in de loop van de 19de eeuw almaar sterker. Onder druk 
van deze tot een volksbeweging uitgegroeide eis, keurden in 
1930 eerst de Kamer en daarna de Senaat het wetsontwerp 
voor de vernederlandsing van de Universiteit goed. Ook de 
bouw van diverse faculteiten van de Universiteit Gent aan 
de Blandijnberg, de Sint-Pietersnieuwstraat en de Coupure, 
sprong vanaf de jaren 1930 in het oog. De boekentoren van 
de Universiteitsbibliotheek, waar ruimte was voor twee 

miljoen boeken, werd door Henry Van de Velde gebouwd 
op de Rozier en is daar de meest opvallende realisatie van. 
De toren kreeg al snel de naam van vierde toren naast de 
bekende bakens van de Sint-Baafskathedraal, het Belfort en 
de Sint-Niklaaskerk. Dit gebouw - zoals de U.C.O. toren aan de 
Sint-Lievensbrug een futuristisch merkteken was, een nieuw 
baken in 1940 - was een gevaarlijke plaats om onschatbare 
boeken op te bergen, vermits luchtafweergeschut opgesteld 
stond op de toren tijdens de Duitse bezetting. De Tweede 
Wereldoorlog liet zich wel degelijk voelen in Gent: op 13 
mei was het Sint-Pietersstation reeds gebombardeerd.
De meest spectaculaire realisatie van de Universiteit Gent 
op het vlak van ziekenzorg, medisch onderwijs en research, 
is de oprichting van het Universitair Ziekenhuis. In eerste 
instantie werd de bouw ervan op de lange baan geschoven 
ten gevolge van de vernieuwing van het Bijlokeziekenhuis. 
In 1959 startte het eerste Poliocentrum om de patiënten 
van de polio-epidemie te kunnen opvangen. Het eerste 
kliniekgebouw, met name een kinderziekenhuis - 
het eerste moderne in Europa - op de terreinen aan 
de Zwijnaardsesteenweg, werd pas in 1959 officieel 
opengesteld. Sindsdien breidde het complex uit met tal van 
bijgebouwen voor gespecialiseerde geneeskunde.
De watersportbaan is ongetwijfeld het meest grootschalige 
stedenbouwkundig project uit deze periode. Het kaderde 
in een algemene aanleg van sportinfrastructuur en sociale 
huisvesting. De waterzieke Neermeersen met bochtige 
Leiearmen aan de westkant van de stad werden omgevormd 
tot een nieuwe, moderne wijk, gecombineerd met een 
groenzone in de Blaarmeersen en met een watersportbaan 
in functie van de Internationale Roeikampioenschappen 
van 1955 en de Roeikampioenschappen voor de Olympische 
Spelen in 1960.
Naast een stevige roeitraditie kent Gent ook een lange 
wielertraditie. De eerste indoorpiste of wintervelodroom 
werd in 1922 in het Citadelpark gebouwd. Later werd 
deze eerste houten piste in het Feestpaleis vervangen door 
een vaste in het Sportpaleis of Kuipke, tot op heden het 
strijdtoneel voor de felbevochten Zesdaagse van Gent. De 
wielergekte was compleet toen in 1958 de aankomst van de 
Ronde van Vlaanderen aan de Watersportbaan lag.
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12. DE LAATSTE DECENNIA

Tegen het einde van de jaren 1970 was de bebouwing zo 
ver uitgespreid, dat in de daaropvolgende 20 jaar een 
verdichting van de tussenliggende mazen volstond om aan 
de vraag naar bouwgrond te voldoen. Een verdubbeling van 
de bebouwde oppervlakte in amper 25 jaar tijd was het 
gevolg. Stadsverlaters verhuisden steeds verder van Gent 
weg. De grenzen tussen stad en platteland vervaagden. Niet 
zozeer breidde de stad uit, dan wel dat het platteland verder 
verstedelijkte. Koning auto overheerste grotendeels de 
openbare ruimte, tot midden in de stad. Binnenstadspleinen 
werden herleid tot parkings.
De belangrijkste uitbreiding kwam er in 1977, door de 
samenvoeging van tien randgemeenten tot een nieuwe 
Gentse agglomeratie met een oppervlakte van zowat 15.600 
hectare. Elk van die deelgemeenten heeft wel zijn eigen 
geschiedenis, met sporen van menselijke aanwezigheid 
die vaak tot de steentijd teruggaan. Vele bezitten ook 
interessante middeleeuwse sites met landhuizen, kastelen 
en hun eigen industriële ontwikkelingen. 
Twee autosnelwegen, de E17 en de E40, hebben het 
landschap in het zuiden van Gent tijdens de jaren 1980 
- 1990 grondig gewijzigd. Vooral langs de op- en afritten 
met de zuidelijke steenwegen hebben zich allerlei 
winkels, kantoren en bedrijven gevestigd. De universitaire 
campus ‘Ardoyen’ aan de Oudenaardsesteenweg kreeg 
in deze context een opvallende inplanting, alsook het 
congrescentrum Flanders Expo, dat met een eigen op- en 
afrit aan de E40 en een immense parking eerder gericht is 
op de autosnelweg dan op de stad. In 1983 nam de Vlaamse 
regering het initiatief tot Flanders’ Technology, een vakbeurs 
voor informatietechnologie, waarvan het succes leidde 
tot de bouw van expositiehallen die in mei 1987 officieel 
geopend werden. Sinds 2000 wordt er voor deze site door 
middel van studieopdrachten een nieuwe visie ontwikkeld 
met een globale stedenbouwkundige kijk op de terreinen 
van de handelsbeurs.
In Gentbrugge is er een zone - in de volksmond sinds de 
jaren 1920 Arbed Noord en Arbed Zuid geheten -, die van 
oudsher grote functies gehuisvest heeft. In vroeger tijden 
stond het terrein bekend voor de hoogstaande tuinbouw, 
later voor een kloostercomplex, waarna er dan tijdens de 
industriële ontwikkeling een bescheiden nagelfabriek 
opgericht werd. Die fabriek breidde steeds verder uit, maar 
in september 1993 viel definitief het doek over Arbed. Het 
bedrijf overleefde twee wereldoorlogen, maar moest het 
hoofd buigen voor de Europese staalcrisis die vanaf de 
jaren 80 van de 20ste eeuw heerste. De bedrijfsgebouwen 
kwamen leeg te staan en vielen ten prooi aan vandalen. Het 
faillissement van het metaalverwerkend bedrijf betekende 

de doodsteek voor een stuk rijke industriële geschiedenis. 
Maar aan het begin van deze eeuw ondergingen de terreinen 
een complete gedaanteverwisseling. Een combinatie van 
groen, wonen en werken werd voorop gesteld. Door hier 
twee diensten - Stadsarcheologie en Stadsarchief - onder te 
brengen, gaf het stadsbestuur een krachtig signaal dat Gent 
veel meer omvat dan alleen het gebied binnen de kleine ring. 
Het Stadsarchief en de Dienst Stadsarcheologie bewaren 
bronnen voor de studie van het verleden van de stad. Vanuit 
hun historische huisvestingen in de centrumstad, namelijk 
de Berg van Barmhartigheid en het Hof van Ryhove, palmden 
ze in 2005 De Zwarte Doos - een reconversie van het oude 
fabrieksgebouw op de Arbed-site - in. 
Er zijn de laatste jaren niet alleen ontwikkelingen 
geweest op economisch vlak. Ook cultuur werd steeds 
belangrijker en dit kon duidelijk gevoeld worden door een 
aantal realisaties. In 1974 werd het eerste internationale 
filmfestival georganiseerd. Onder de noemer Filmgebeuren 
in Gent werden 18 films vertoond die nooit in de zalen 
geraakt waren. Met de bouw van Decascoop in 1981 werden 
dat er meer dan 100. 
De Vlaamse Opera kon na vijf jaar restauratiewerkzaamheden 
in 1993 eindelijk weer haar deuren openstellen voor het 
publiek. 
Binnen de collecties van het 200 jaar eerder opgerichte 
Museum voor Schone Kunsten (M.S.K.) bleek niet echt ruimte 
te zijn voor hedendaagse kunstvormen. Om die reden werd 
in 1957 de Vereniging voor het Museum voor Hedendaagse 
Kunst opgericht, die ijverde voor de realisatie van een 
autonoom museum gewijd aan hedendaagse kunst. Pas in 
1975 zag het Museum voor Hedendaagse Kunst - het eerste 
in zijn soort in België - het levenslicht. Onder het stuwende 
leiderschap van Jan Hoet groeide de collectie stelselmatig 
aan en kreeg het Museum internationale allure. Sinds 1999 
vindt het onderdak in een eigen gebouw, gelegen tegenover 
het M.S.K., en kreeg het een nieuwe naam: Stedelijk Museum 
voor Actuele Kunst (S.M.A.K.). Beide musea samen vormen 
een museumeiland in de parksite van het Citadelpark aan 
de stadsring.
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BENEDICTIJNENABDIJEN
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GENTSE HANDELSDRIFT
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NIEUWE STADSOMWALLING
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INTERNATIONALE MARKT     NOOD AAN ZORGFACITITEITEN
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GENTSE DRIEHOEK     REORGANISATIE STADSBESTUUR
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GERECHTIGHEID IN DE STAD     DE STAD ONDER CONTROLE
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GENT EEN UNIVERSITEITSSTAD     FABRIEKSGEBOUWEN IN OUDE KLOOSTERS
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AFSCHAFFING OCTROOIRECHTEN     NOORDEN : ECONOMISCHE EXPANSIE     ZUIDEN: INRICHTING DOOR RIJKE BURGER
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STADSUITBREIDING NAAR HET ZUIDEN     ONTSPANNING EN CULTUUR BUITEN HET CENTRUM     WATERSPORTBAAN IN HET WESTEN
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UITBOUW ECONOMIE     NOORD-ZUIDAS HOGER ONDERWIJS     LOSRUKKEN STADSDIENSTEN      STEENWEGEN ONTSLUITEN WINKELCOMPLEXEN
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2/
GENT IN FUNCTIES
Het tweede deel bestaat uit een ruimtelijke analyse per 
gecatalogeerde hoofdfunctie. Daarbij wordt elk hoofdstuk 
ingeleid door een aantal kaarten die de opgesomde grote 
gebouwen in beeld brengen en waarbij de overige, niet-
grote bebouwing, in het grijs aangeduid wordt. Het is 
namelijk op dit kaartmateriaal dat de verdere analyse 
gebaseerd is. Enkele schetsen verduidelijken daarnaast de 
tekst.
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1. KATHOLIEKE GELOOFSGEBOUWEN

- kerken
- kloosters
- abdijen
- begijnhoven
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1.1. STEDEN BINNEN DE STAD

Hoewel het christendom in het Romeinse Rijk reeds 
toonaangevend was en als staatsgodsdienst erkenning 
kreeg, was het in onze gewesten wachten op de Franken 
om van een echte kerstening te kunnen spreken. Het grote 
Frankische Rijk kwam tot stand onder de heerschappij 
van Clovis, wiens bekering een zaak van wezenlijk belang 
was voor de verdere christianisatie van dat rijk. Door het 
systeem van Germaanse trouw bekeerde zich met hem ook 
de hele militaire aristocratie. Trouw zijn aan de koning 
betekende christen zijn. Het was bovendien die Frankische 
aristocratie die verantwoordelijk zou zijn voor de snelle 
verdere verspreiding van het christendom: vorsten en 
aristocratie waren gekerstend, het was slechts een kwestie 
van tijd vooraleer dat ook in de lagere volksklasse het geval 
zou zijn.
Tijdens de kersteningfase in de 6de - 7de eeuw werden 
verschillende kloosters gesticht. Als naar voren geschoven 
stichter van zowel de Sint-Baafs- als de Sint-Pietersabdij 
(abdij: klooster voor mannen met aan het hoofd een abt), 
slechts anderhalve kilometer van elkaar verwijderd, heeft 
de grote missionaris Amandus mee aan het ontstaan van 
het huidige Gent bijgedragen.
Vanaf de 9de eeuw verrezen in Gent verschillende 
parochiekerken, die het recht tot dopen en begraven 
kregen. De oudste kerk, de Sint-Janskerk - vandaag beter 
gekend als de Sint-Baafskathedraal - onderging 
vele bouwwijzigingen vooraleer de huidige vorm 
gestalte kreeg. De kerk bevond zich in het hart van 
de eerste handelsnederzetting, op een kruispunt van 
twee hoofdwegen. Het was toen, en is nu nog steeds 
het hart van de stad. Een stelling om dit gebouw als 

hypercentrum van Gent te beschouwen, lijkt niet 
overdreven.
Drie grote kerken vervoegden deze eerste bij het ontstaan 
van de Kuip van Gent. Dat er reeds van bij de eerste 
uitbreiding van de stad verscheidene kerken voorkwamen, 
was het gevolg van de concurrentie tussen de twee grote 
abdijen, het economische karakter van de agglomeratie en 
de hoge bevolkingsdichtheid.
Tot in de 13de eeuw bleef het monastieke leven in 
Gent volledig gedomineerd worden door de twee 
benedictijnenabdijen. Daarna ontstonden nieuwe 
kloostergemeenschappen, waaronder de bedelordes van 
de franciscanen en de dominicanen, en begijnhoven. Deze 
samenlevingsvormen groepeerden zich op een soort van 
eilanden binnen de stad. In de loop van de 13de eeuw nam 
de omvang van de begijnengemeenschap in die mate toe dat 
velen onder hen zich steeds vaker buiten de stadspoorten 
gingen vestigen in nieuw opgerichte begijnhoven, ommuurd 
en omgeven met een gracht.
De Beeldenstorm, de Spaanse Repressie en de verschillende 
oorlogen tussen protestanten en katholieken zorgden 
in de 16de eeuw voor moeilijke tijden voor het kerkelijk 
bestel. Herstel van het kerk- en kloosterleven kon beginnen 
vanaf 1584. Religieuze bewegingen werden tijdens de 
contrareformatie door de Kerk verplicht zich te vestigen 
binnen de stadswallen. Op die manier ontstonden eigenlijk 
speciale miniatuursteden ín de stad, temeer daar de 
begijnhoven zich met een eigen muur van de rest van de 
stad afscheidden.
Met de afschaffing van het Ancien Régime aan het einde 
van de 18de eeuw, werden bestaande bestuurlijke organen 
mee afgeschaft. Het architecturale patrimonium werd 
verhandelbaar en verschillende functies kregen panden 
toegewezen die hiervoor in eerste instantie niet opgericht 
waren. Zo vonden scholen en fabrieken onderdak in 
kerkelijke gebouwen, die alzo hun oorspronkelijke functie 
verloren, terwijl het patrimonium bewaard bleef. 
Tot ver in de 19de eeuw bleven kerkelijke sites en 
bouwwerken toenemen in aantal. Niet enkel het 
kloosterleven, maar ook de kerkgebouwen op zich, vormden 
gedurende meer dan tien eeuwen eilanden binnen de stad. 
Abdijdorpen, kloostergemeenschappen, begijnhoven, maar 
ook individuele kerken kregen een muur die ervoor zorgde 
dat het gesloten gemeenschappen bleven, afgekeerd van de 
rest van de stad. Ze vormden steden binnen de stad. Hun 
muren mogen in vele gevallen verdwenen zijn, de lijnen 
lijken voor eeuwig vast te liggen.
Parochies zijn kerkelijke gemeenten en zorgen eigenlijk 
- net zoals administratieve grenzen dat doen - voor een 
(onzichtbare) onderverdeling van de stad. Ook deze 
grenzen verschoven doorheen de tijd. Maar het zijn eerder 
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de materiële eilanden, zoals hiervoor uiteengezet, die tot 
vandaag voelbaar zijn in het stedelijke weefsel en die de 
stad de vorm gaven van kleine gesloten gemeenschappen 
binnen een grotere koepel.
Naast de opdeling in gesloten gemeenschappen, zijn er 
nog twee ruimtelijke vaststellingen te maken. Ten eerste, 
volgens het principe “ieder dorp zijn kerktoren”, nam met de 
bevolkingsgroei (na de afschaffing van de octrooirechten) 
en de bijhorende bebouwing, ook het aantal kleinere 
kerken toe. Geloofsgebouwen clusteren immers niet. Het 
is net belangrijk dat ze ruimtelijk verspreid liggen, zodat 
een zo breed mogelijke groep bereikt wordt. Daarnaast 
is de specifieke plek die de Sint-Baafskathedraal in het 
stedelijke weefsel inneemt, een aparte vermelding waard. 
De vroegere Sint-Janskerk vormde sinds de Portus Ganda 
immers het middelpunt van de stad en heeft deze positie 
tot op heden weten te handhaven. Door de aanwezigheid 
van de nu erg bekende torenrij van Gent, waarvan de Sint-
Baafskathedraal de finale vormt, wordt dit nog extra in de 
verf gezet. Men zou de kathedraal als über-centrum van de 
stad kunnen beschouwen.

1.2. ADEMRUIMTE VOOR DE KERKEN EN HET 
OPENBREKEN VAN GESLOTEN GEMEENSCHAPPEN

Zoals gezegd dankt Gent haar ontstaan aan de aanwezigheid 
van de Sint-Baafsabdij, waarvan enkel nog een ruïne 
overblijft, en de Sint-Pietersabdij (vandaag een museum, 
genaamd Kunsthal Sint-Pietersabdij). Rond die abdijen 
ontstonden in de 7de eeuw abdijdorpen: gesloten 
zelfstandige eenheden met een duidelijke afbakening. De 
dorpen bestonden uit kerken, kloostergebouwen, hoeven, 
woningen, landerijen en tuinen. Het waren eigenlijk 
gesloten, rurale maatschappijen; de domeinen het dichtst bij 
de abdij stonden in voor de bevoorrading ervan, terwijl de 
verder gelegen grondgebieden hun overschotten mochten 
verkopen als het geen producten omvatte die niet ook in de 
onmiddellijke omgeving van de abdij voorkwamen.
In het christendom was het kloosterleven oorspronkelijk 
bedoeld voor mensen die zich wilden terugtrekken uit een 
zondige wereld om zich aan God te wijden. Later werd het 
vaak ook een centrum van economische en intellectuele 
activiteit. Kloosters en begijnhoven vormden bijgevolg 
gesloten gehelen binnen het stedelijke weefsel. Het waren 
bouwblokken op zich en integreerden niet echt met het 

omliggende weefsel; integendeel, ze zetten zich ertegen af 
en waren erg naar binnen gekeerd.
Onder het Franse bewind kregen tal van kerkelijke 
instellingen een nieuwe functie toebedeeld of moesten 
volledig wijken voor de bouw van een nieuwe grote instantie. 
Bouwblokken werden opengebroken of gefragmenteerd. 
Opmerkelijk is dat het kerkgebouw, hoe klein ook, zelden 
onder de sloophamer kwam of een volledig nieuwe functie 
kreeg. De directe omgeving werd doorboord en kreeg 
andere bestaansvoorwaarden dan enkel het kloosterleven, 
terwijl de kerk niet week. Soms werd de geslotenheid van 
het bouwblok gerespecteerd; scholen, die in eenzelfde 
afgeslotenheid van de onmiddellijke omgeving leefden - zij 
het om andere redenen - vonden er onderdak.

Ook de grote stadskerken vormden aanvankelijk een soort 
eilanden in de binnenstad, om later geleidelijk aan en in 
verschillende fasen met het stadsweefsel te integreren. Kleine 
huizen hechtten zich als parasieten aan de buitengevels van 
de kerken. Samen met het ommuurde kerkhof, creëerden 
ze een gesloten, aparte entiteit in het stedelijke weefsel. 
Binnen die geslotenheid, binnen die ommuring zorgde het 
kerkhof ervoor dat de kerk gespaard bleef van een volledige 
bebouwing die haar als het ware zou verstikken.
Tegen het einde van de 18de eeuw was het niet langer 
toegestaan doden te begraven in en rond kerken. Grote 
begraafplaatsen kwamen buiten de stadswallen te liggen, 
waardoor ommuurde kerkhoven rond de kerken in de 
binnenstad uiteindelijk verdwenen. We zouden dit kunnen 
beschouwen als een eerste fase in de bevrijding van de kerk, 
wat voor het kerkgebouw meer openheid creëerde en een 
betere integratie met het omliggende stedelijke weefsel 
mogelijk maakte. Afscherming maakte plaats voor integratie, 
waar met het verdwijnen van de muren nolens volens naar 
gezocht moest worden. In een volgende fase verdween de 
parasitaire bebouwing rond de kerken. De grote gebouwen 
maakten zich vrij en kregen meer ademruimte.
De gevolgen van dit alles voor de inplanting van de kerk in 
het huidige stadsweefsel, zijn duidelijk zichtbaar. Rondom 
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de kerken heeft de bebouwing plaats gemaakt voor brede 
straten. Voor het godshuis ligt een stedelijk plein, lees: een 
publieke ruimte, toegankelijk voor iedereen. Een ruimte waar 
mensen elkaar kruisen, samenkomen, elkaar ontmoeten. 
Het gesloten (in de zin van ‘ommuurde’) kerkhof dat stilte 
opriep, heeft plaats gemaakt voor het publieke plein, waar 
praten, commercie en levendigheid centraal staan. Het is 
pas binnen de geslotenheid van de kerkmuren zelf dat de 
heersende stilte zich meester maakt van ieder van ons.

Men zou dus kunnen stellen dat de grote stadskerken 
zich steeds meer met het stadsweefsel hebben verweven. 
Maar misschien is het wel zo dat kerken ook nu nog 
monofunctionele enclaves zijn, maar dan op een andere, 
hedendaagse manier. Muren en bebouwing hebben 
plaats gemaakt voor open ruimte, die de kerk in haar 
onmiddellijke omgeving opeist. Het zijn net deze kale 
plekken die ervoor zorgen dat ook vandaag de godshuizen, 
op een bepaalde manier zelfs meer dan ooit, als eilanden in 
de stad beschouwd kunnen worden. De grote stadskerken 
hebben al het overbodige van zich afgeduwd en houden de 
omliggende bebouwing op een veilige afstand. Ze hebben 
niet enkel gezorgd voor een eigen ademruimte, een eigen 
plek, maar vormen ook afgezonderde plaatsen van rust die 
vandaag binnen het bestaande, drukke stedelijke weefsel 
broodnodig zijn.
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2. VERDEDIGINGSWERKEN

- tolhuisje
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2.1. GRENZEN VERVAGEN, MAAR VERDWIJNEN 
NIET

Tot de afschaffing van de octrooirechten in 1860, hebben 
grachten steeds de grenzen van Gent afgebakend en 
beschermd. Poorten lieten op occasionele plekken instroom 
naar en uitstroom van de stad toe, en maakten inherent deel 
uit van de stadsomwallingen. Ze verdwenen samen met de 
grens(verlegging) van de stad, terwijl de oude grenzen zelf 
eeuwige lijnen in het stedelijke weefsel getekend hebben. 
Grotere bouwwerken ter verdediging van de stad werden ook 
steeds aan de rand opgetrokken. Een ligging in het midden 
strookte dan ook niet met het principe van deze gebouwen, 
die als uiteindelijk doel hadden: de stad beschermen tegen 
de vijand van buitenaf. Een aantal onder hen overleefden de 
geschiedenis, maar liggen vandaag niet meer aan de rand 
van de stad, omwille van die verschuiving van de grenzen. 
Het Gerard de Duivelsteen ligt nu in het centrum, maar dit is 
niet altijd zo geweest.
De stadswallen van Gent waren niet volledig met stenen 
muren omringd, zoals in talrijke andere steden wel het 
geval was. Die waren immers overbodig op plaatsen waar 
verschillende waterniveaus naar willekeur aangewend 
konden worden om aanvallers tegen te houden. Soms 
moesten daardoor de sluizen zelf verdedigd worden, 
waarvan de enig overgebleven, versterkte waterpoort (het 
Rabot op de Lievekaai) een voorbeeld is.
De omwallingen mogen ondertussen verdwenen zijn, 
stratenpatronen gelegen op de oude stadswallen of gevormd 
door gedempte waterlopen en kunstmatig gegraven 
grachten tekenen tot op heden de stad. De Ketelvest hebben 

we geërfd uit de tijd dat de Kuip van Gent ontstaan is, terwijl 
de laatmiddeleeuwse stadsomwalling nog ten dele zichtbaar 
is in de binnenring.
Ook grotere verdedigingswerken hebben hun stempel op 
de hedendaagse stad gedrukt. Het Spanjaardenkasteel bij 
voorbeeld is nog herkenbaar in het stratenpatroon van de 
Sint-Machariuswijk en dankzij de nieuwe Hollandse citadel 
vinden we vandaag een stedelijk park aan de zuidelijke rand 
van het stadscentrum.

2.2. ZWARE BOUWWERKEN

De opgetrokken bouwwerken waren steeds erg zwaar, wat 
een onvoorwaardelijke vereiste was om bescherming te 
bieden tegen de vijand. In de loop der tijd veranderde de 
vechttechniek en de positie van de steden tegenover elkaar 
en verdween het bestaansprincipe van deze bouwwerken. 
Enkele grote gebouwen staan vandaag de dag nog overeind, 
omdat ze de functie van pure verdediging overstegen 
of omdat het gebouw nog steeds gebruikt wordt door 
militairen. Het Gerard de Duivelsteen en het Gravensteen 
waren geen zuivere verdedigingswerken, maar werden 
opgetrokken als grafelijke residenties, en nadien ook 
gebruikt als tuchthuizen. Van bij de oprichting waren het 
eigenlijk multifunctionele gebouwen, die doorheen de 
geschiedenis onderdak geboden hebben aan verscheidene 
grote stedelijke functies. Monofunctionele gebouwen zoals 
stadspoorten daarentegen verdwenen al even snel als ze 
opgetrokken waren of verloren alleszins hun functie.
Het spreekt trouwens voor zich dat deze gebouwen een 
erg gesloten karakter vertonen en enkel kijkgaten hebben 
die de vijand in het vizier kunnen houden. Dikke muren en 
kleine openingen bevestigen deze stelling.
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3. ECONOMIE
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3.1. OP ZOEK NAAR EEN VERBINDING MET DE ZEE

De gehele Gentse geschiedenis is getekend door pogingen 
een blijvende doorgang naar zee te creëren om de economie, 
bron van grote rijkdom voor de stad, te vrijwaren en verder te 
ontwikkelen. Een landinwaartse ligging en verwikkelingen 
in de internationale politiek bemoeilijkten de realisatie van 
dit verlangen. De haven verplaatste zich in eerste instantie 
steeds verder naar het westen. (De verbindingen met 
Damme, Brugge en Oostende lagen aan de basis hiervan.) 
Pas vanaf het ogenblik dat Gent een eigen verbinding met 
de zee tot stand kon brengen, nam de industrie massaal in 
omvang toe, en een grote verhuis naar het noorden vond 
plaats. Oude havenbuurten lieten hun sporen achter in 
de hedendaagse stad. Omdat de haven zo’n impact gehad 
heeft op de vorming van de stad, is een kleine uitweiding 
hieromtrent toegestaan…
De twee stichtende abdijen van Gent hebben een groot 
aandeel in het ontstaan van de nu alom gekende Gentse 
textielnijverheid. Beide monasteria hadden schapenweiden 
aan de Vlaamse en Friese kust. De grote hoeveelheid wol lag 
aan de basis van de textielproductie. Dit arbeidsintensief en 
gespecialiseerd proces werd aan het hinterland uitbesteed, 
want het kustgebied was dunbevolkt (men kampte er 
bijgevolg met een arbeidstekort). Gezien de grootte van 
de kudden van de Sint-Baafsabdij, mag aangenomen 

worden dat ook het abdijdorp deze productie niet alleen 
aankon. De inwoners van het westelijk nabijgelegen dorp 
op de Blandijnberg moesten worden ingeschakeld; de wol 
bereikte dit dorp via de Schelde.
Met het ontstaan van de Portus Ganda kwam een 
handelsnederzetting, die tegelijkertijd een rivierhaven 
was, tot stand. Het was een plaats waar kooplui bij slecht 
weer konden aanmeren en tijdens de winter onderdak 
en bescherming vonden voor hun koopwaar (textiel). 
De portusbewoners hadden de textielproductie van de 
Bavelingen overgenomen. Het eindresultaat, het laken, 
kon verkocht worden op de Gentse jaarmarkt. In de 10de 
eeuw ontstonden trouwens meerdere marktplaatsen die tot 
vandaag in het stedelijke weefsel herkenbaar zijn.
De handels- en havenactiviteiten verplaatsten zich 
langzaam van de Schelde naar de Leie, de huidige Gras- 
en Korenlei, waar de Leiehaven zich vooral vanaf de 13de 
eeuw ontplooide. Voor deze nieuwe haven werd de Leie 
rechtgetrokken en uitgediept. 
Zoekend naar betere verbindingswegen voor de Gentse 
handel, besloot het stadsbestuur in het midden van de 13de 
eeuw een kanaal te graven tussen Gent en de Zwinhaven 
aan de Noordzee. Eerst dacht men enkel aan een verbinding 
Gent - Aardenburg, maar al snel (1262) was er ook sprake 
van een zijtak naar Damme, die zou uitgroeien tot de 
voornaamste waterweg. Damme bood een aantal voordelen: 
het lag dicht bij Brugge, er was een jaarmarkt en de stad 
had stapelrecht op vis. Waar mogelijk volgde het tracé de 
bestaande waterlopen, elders werden nieuwe waterwegen 
gegraven. Zo ontstond de Lieve (die later haar economische 
betekenis verloor door de verzanding van het Zwin en de 
beperkte afmetingen van deze waterweg). In 1583 kwam 
er een heropleving toen de havenkom werd aangelegd op 
de plaats van de huidige Lievekaai. De kom was bedoeld 
als terminus voor schepen vanuit Holland en Zeeland. Het 
graven van de Brugse Vaart betekende het definitieve einde 
van de economische betekenis van de Lieve.
Onder druk van gemeenschappelijke belangen werden 
in de eerste helft van de 17de eeuw de oude wrevels en 
ergernissen tussen Gent en Brugge opzijgezet, en werd 
het kanaal dat beide steden met elkaar verbindt - de 
Brugse Vaart - gegraven. Ongeveer gelijktijdig werd ook 
de verbinding tussen Brugge en Oostende voltooid. Naast 
een vlotte doorgang voor vrachtschepen, bood de Brugse 
Vaart een oplossing voor het toenemende personenverkeer 
tussen de twee grote steden. Aan de Gentse Bargiekaai 
ontwikkelde zich een ware havenbuurt met kroegen en 
eethuisjes. Het laden en lossen van schepen werd verricht 
door ‘bargielossers’, die het monopolie op deze arbeid 
bezaten. In de 19de eeuw echter leidde de concurrentie van 
de spoorwegen tot het verdwijnen van de bargies.
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In de 18de eeuw gaf Maria Theresia opdracht voor het 
graven van de Coupures. Haar land- en waterwegenpolitiek 
bood nieuwe kansen. Steenwegen vervingen de oude aarden 
landwegen en verbonden de grote Vlaamse steden met 
elkaar. Door dit Vlaamse netwerk van geplaveide wegen, 
dat nergens in Europa overtroff en werd, verliep transport 
over land (met paard en kar) snel en gemakkelijk. Om het 
transport over water te stimuleren, kreeg de waterverbinding 
tussen Gent en de zee een verlengstuk, door de aanleg van 
de Coupures in Brugge en Gent. Vanuit Oostende konden 
zeeschepen over de Brugse Vaart de Gentse binnenhaven 
invaren. De Schelde kon vervolgens bereikt worden over 
de Leie. Door deze nieuwe route werd het probleem van 
de afsluiting van de Scheldemond omzeild. Gent werd alzo 
de draaischijf voor het transitverkeer tussen Frankrijk 
en de Verenigde Provinciën. Samen met een doordachte 
octrooipolitiek (= monopolie op het produceren van een 
bepaald product) werden nieuwe vormen van nijverheid 
aangetrokken. Suikerraffinaderijen, textielbedrijven en 
katoendrukkerijen kregen vanaf 1750 voet aan de grond in 
Gent.
Eén van de belangrijkste openbare werken in de Hollandse 
tijd, waaraan begonnen werd in maart 1825, was de aanleg 
van het zeekanaal naar Terneuzen. Tussen Gent en de Sas 
van Gent volgde men zo veel mogelijk de loop van de oude 
Sassevaart, terwijl verder noordwaarts een nieuw tracé 
door het schorrengebied aangelegd werd. Op 3 december 
1827 voer het eerste zeeschip de haven binnen met een 
lading wijn uit Bordeaux: Gent was nu een echte zeehaven. 
Met de jaren groeiden de havens van Gent en Terneuzen 
onafwendbaar naar elkaar toe, om vandaag één groot 
industrieel complex langs het hele kanaal te vormen.
De haven van Gent is een multifunctionele haven met 
aangepaste voorzieningen, waar de nodige kennis aanwezig 
is voor opslag, overslag en distributie van de meest 
uiteenlopende goederen. Vele internationale bedrijven 
kozen deze haven als Europees distributieplatform 
dankzij de goede toegang tot de zee en de uitstekende 
verbindingen met het achterland over de weg, het spoor 
en de vele waterwegen. De haven is essentieel voor de 
werkgelegenheid in het Gentse. De exploitatie is in handen 
van het Havenbedrijf van de stad Gent, dat sinds 2000 
fungeert als een autonoom gemeentebedrijf met de stad als 
grootste aandeelhouder. De toegankelijkheid van de Gentse 
haven moet intussen wel veilig gesteld worden door nieuwe 
infrastructuurwerken. Onderhandelingen met Nederland 
over een tweede grote zeesluis in Terneuzen, een grotere 
diepte van de toekomstige tunnel in Sluiskil en een grotere 
maximumdiepgang voor de schepen op het kanaal Gent - 
Terneuzen, zijn hiervoor aan de gang.

Door de verschuiving van de havenactiviteiten raakten de 
19de-eeuwse dokken in onbruik. Om het hele stadsdeel 
langsheen het Handelsdok en het Houtdok nieuw leven 
in te blazen, lanceerde het autonome gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Gent in 2004 een wedstrijd. 
Laureaat werd het Rotterdamse bureau Office for 
Metropolitan Architecture (O.M.A.). Het reconversieplan 
wenst een nieuwe wijk met een aangename mix van wonen, 
kantoren, handel en groen, waarin wonen langs het water 
centraal staat. Bestaande verkeersassen worden over het 
water doorgetrokken om alzo de aansluiting van de Oude 
Dokken met de stadskern te verzekeren.

3.2. VAN AMBACHTEN IN HET STADSCENTRUM 
NAAR INDUSTRIE BUITEN DE STADSMUREN

De traditionele middeleeuwse ambachten hadden hun 
productiehuizen binnen de veilige muren van de stad. 
Dit gaf niet alleen juridische zekerheid, maar verschafte 
tevens militaire veiligheid, één van de belangrijkste 
voorwaarden voor een bloeiende economie. De val van 
het oude feodale regime aan het einde van de 18de eeuw 
betekende voor veel kloosterorden het einde van hun 
bestaan. De kloostergebouwen werden als nationaal goed in 
beslag genomen en op de vrije markt te koop aangeboden. 
Opkomende industriëlen verwierven deze grote panden voor 
een appel en een ei, en converteerden kloosters tot fabrieken. 
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In de omgeving schoten goedkope, minderwaardige 
arbeidershuisjes als paddenstoelen uit de grond en het 
fenomeen van de beluiken, kleine arbeiderswoningen, 
kreeg reden van bestaan. Maar niet enkel kloostergebouwen 
waren gewild door de fabrikanten. Men schrok er niet 
voor terug om ook pal in de stad een bedrijf neer te poten. 
Fabrieken in de stad waren gevaarlijke plekken: er was een 
groot risico op brand en ontploffingen. Vanaf 1807 gold een 
vestigingsverbod voor nieuwe bedrijven binnen de grenzen 
van de binnenstad. De afschaffing van de octrooirechten 
in 1860, samen met de afbraak van de stadspoorten en -
muren bracht de industrie definitief buiten de oude wallen, 
richting haven, Dampoort, Ledeberg, Rabotwijk. Vooral de 
textielindustrie en de metaalverwerkende nijverheid vonden 
er goede vestigingplekken. Een lagere grondprijs, water, 
veel ruimte en een goede infrastructuur, zoals de haven en 
de spoorwegen, waren van groot belang. Aan het einde van 
de 19de eeuw werden de traditionele arbeidersbuurten 
uit het stadscentrum weggesaneerd. Grote saneringen 
vonden plaats in de omgeving van de Vrijdagmarkt en de 
Sint-Jacobsnieuwstraat. Systematisch werden de eigenaars 
onteigend en de huisjes met de grond gelijk gemaakt. Nieuwe 
straten werden getrokken en bouwgrond werd te koop 
aangeboden. Met de verdere uitbreiding van de kanaalzone 
verplaatste de industrie zich meer en meer buiten de stad, 
langs het kanaal Gent - Terneuzen. Maar tot op de dag van 
vandaag gaat de sanering van industriële plekken in en rond 
de stad door.

3.3. EEN HAVEN IN HET NOORDEN EN EEN 
AUTOSNELWEG IN HET ZUIDEN

Panden ten dienste van de economie hebben steeds 
één voornaam criterium gehad: een goed bereikbare 
handelsroute. Aanvankelijk waren waterwegen de enige 
internationale handelswegen. Opslagplaatsen volgden 
dan ook qua ligging de haven, wat door de groei van de 
economie en de omvang van de zeeschepen een dynamisch 
gegeven was. In de tweede helft van de 19de eeuw werd het 
water als handelsweg aangevuld door een goed uitgebouwd 
spoorwegnet, wat de ontwikkeling van fabrieken in 
de stad ten goede kwam. Nog later zijn steenwegen en 
autosnelwegen belangrijke aantrekkingspolen voor de 
economie geworden.
Zoals vermeld heeft Gent haar rijkdom te danken aan haar 
deelname aan de internationale economie doorheen de hele 
geschiedenis. Grote gebouwen die hiervoor opgetrokken 
werden, situeerden zich steeds binnen de stadsmuren. 
Vandaag de dag zijn fabrieken bijna uit het stadscentrum 
verdwenen, en de sanering gaat nog steeds door. De industrie 
moet wijken naar de rand, vanuit het motto dat de stad 
bevrijd moet worden van de vervuilende industrielucht. Daar 
waar de Portus Ganda een louter economische handelsplek 
was, heeft de samenleving steeds meer plaats gemaakt voor 
plezier en vertier. Centrumfuncties zijn tekenend voor de 
tijdgeest; werken neemt gemiddeld niet meer even veel tijd 
in beslag als vroeger.
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Vandaag is Gent getekend door de uitbreiding van de 
haven naar het noorden. De flankerende economie bestaat 
bijna uitsluitend uit zware industrie. Andere stedelijke 
functies zijn hiermee moeilijk te combineren, waardoor dit 
stadsdeel een heel eigen, monofunctionele vorm aanneemt. 
De economie legt hier een ruimtelijke claim rond het kanaal 
en laat de infiltratie met andere grote gebouwen niet of 
alleszins heel moeilijk toe. De vraag of dit ‘erg’ is, laten we 
hier in het midden en vereist een studie an sich. Maar ook 
aan de andere kant van de stad duiken industriële clusters 
op. Ze liggen aan op- en afrittencomplexen aan de rand van 
de autosnelweg, een andere belangrijke handelsroute in 
onze huidige maatschappij. Ze vullen hier leemtes die door 
andere functies moeilijk of niet wenselijk in te vullen zijn.
Het economische gebouwenpatrimonium is dus een zeer 
dynamisch gegeven. De functie vestigt zich zowel in nieuwe 
complexen, als in reeds bestaande grote gebouwen. De 
verschuiving van het economische zwaartepunt doorheen 
de geschiedenis heeft er anderzijds voor gezorgd dat panden 
leeg kwamen te staan. Sommige werden afgebroken, andere 
werden bewaard en kregen een nieuwe functie toegewezen. 
Zo huisvesten enkele stapelhuizen op de Graslei en de 
Korenlei vandaag horecazaken. De loft is een nieuw 
ruimtelijk gegeven van de voorbije decennia en biedt ook 
oplossingen voor oude fabriekspanden, waardoor deze niet 
steeds afgebroken moeten worden. De schoorstenen, het 
patrimonium dat herinnert aan de historische rijkdom van 
Gent, blijven zo bewaard.
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4. STEDELIJKE DIENSTEN

- gildehuizen
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4.1. EEN STEDELIJK BRANDPUNT

Men spreekt in de Middeleeuwen van een stad, vanaf het 
ogenblik dat kooplui eigen stadsrechten verwerven. Die 
eigen rechten of privileges werden opgesomd in de Keure. 
De overwinning van de ambachten in de Guldensporenslag te 
Kortrijk (1302) leidde tot de opname van vertegenwoordigers 
van de ambachten in de schepenbank. De machtsovername 
van Karel V (1519 - 1550) vormde een volgende mijlpaal in 
de geschiedenis van Gent, en betekende het einde van het 
particularistisch zelfstandigheidsstreven, dat onverzoenbaar 
en onverenigbaar was met het uitbouwen van een moderne 
centralistische staat. Vandaag de dag kent de stad nog steeds 
een aantal gebouwen die beschouwd kunnen worden als 
symbool van de gemeentelijke zelfstandigheid: het belfort 
en het stadhuis, gelegen in het hartje van Gent.
De ontwikkeling van een stedelijke samenleving bracht het 
ontstaan van stadsdiensten en de achteruitgang van het 
kerkelijk bestel met zich mee. We zouden kunnen stellen dat 
beide functies in de middeleeuwse stad lijnrecht tegenover 
elkaar kwamen te staan. 
Het eerste bestuurscollege kreeg vorm in het begin van 
de 12de eeuw. De oudste schepenbank of vierschaar 
vergaderde op het wegenkruispunt voor de oudste 
stadskerk, waardoor dit het eerste bestuurlijke centrum van 
Gent werd. Het is van hieruit, vanuit het brandpunt van de 
eerste handelsnederzetting, in de schaduw van de eerste en 
doorheen de geschiedenis steeds zeer prominent aanwezige 
stadskerk, dat de stadsdiensten zich verder ontwikkelden. 
Over een ruimtelijk statement van het stedelijke leven 
tegenover de Kerk gesproken…
In de latere Middeleeuwen concentreerden de eerste 
gebouwde stadsdiensten zich aan de rand van de oude 
omwalling van de Portus Ganda. Waar een voorname 

landweg deze grens ontmoette, ontstond een belangrijk 
plein, de plaetse (de huidige Botermarkt). Aanvankelijk 
ongestructureerd, kreeg het plein aan het begin van de 
14de eeuw concreet vorm. Het Belfort, de Schepenhuizen 
en het hof van de kruisboogschutters van Sint-Joris, het 
belangrijkste onderdeel van de stedelijke militie, verrezen 
rond deze plek. Het ontstaan van zo’n marktplein - vaak aan 
de rand van een oude handelsnederzetting - is kenmerkend 
voor tal van laatmiddeleeuwse steden (en ontbrak vaak 
in handelsplaatsen uit de 9de en de 10de eeuw). De 
plaetse aan de rand van de Portus Ganda, zou zich later 
tot het administratieve en bestuurlijke centrum van Gent 
ontwikkelen. 
Vanuit deze centrale ligging, in het zwaartepunt van de 
stad, breidden de stedelijke functies zich in eerste instantie 
zeer voorzichtig verder uit. Aanvankelijk kwamen er 
slechts enkele gebouwen bij, vooral in het noorden en het 
westen, maar nooit ver van het brandpunt. Alsof dit als een 
magneet de verschillende diensten bij elkaar hield en niet 
toestond dat ze zich verder weg zouden begeven. Het heeft 
waarschijnlijk grotendeels te maken met bereikbaarheid en 
zichtbaarheid voor de stadsbewoner, ten dienste van wie 
deze stedelijke functies uiteindelijk staan. 
Opvallend echter is dat die concentratie tot de jaren 70 
van de vorige eeuw standgehouden heeft. Tot dan was 
er geen enkele stedelijke dienst buiten de 16de-eeuwse 
vesten te vinden. Ook het aantal kende plots een ongeziene 
stijging. Vermoedelijk heeft dit enerzijds te maken met de 
fundamenten van een stadsdienst. Zulke functies zijn er voor 
en worden gebruikt door de stadsbewoners. Het is dan ook 
van groot belang dat ze voor hen bereikbaar en toegankelijk 
zijn. Wanneer een stad buiten haar oevers treedt en een 
grote massa buiten de oorspronkelijke kern gaat wonen, is 
het van belang dat ook deze mensen snel en goed bereikt 
kunnen worden. Een decentralisatie van de diensten kon 
bijgevolg niet uitblijven. Anderzijds kan het stadsbestuur er 
bewust voor kiezen om stedelijke diensten in een wijk in 
te planten met het doel die een boost te geven. Dagelijkse 
diensten volgen, terwijl specifieke/gespecialiseerde 
diensten de taak krijgen te vormen, een statement te maken 
voor de buurt, net zoals de allereerste stedelijke functies 
dat gedaan hebben.
Vandaag vinden we het stedelijke brandpunt nog steeds 
ter hoogte van de Botermarkt, geflankeerd door het Belfort 
en het stadhuis, aan de zijde van de eerste, alom gekende 
en veel bezochte Sint-Baafskathedraal. Waar kunnen we 
trouwens meer van verstedelijking en van een stedelijk hart 
spreken dan op deze plek?
Stadsdiensten lijken samen te komen rondom pleinen, 
zowel vroeger als nu. Denk maar aan de clustering rond de 
Botermarkt en een meer recente groepering van diensten 
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aan het Woodrow Wilsonplein. Het zijn de niet-wijkgerichte 
diensten die elkaar opzoeken. Hun locatie is van minder 
plaatselijk belang, maar ze oefenen een belangrijke invloed 
uit op een hoger stedelijk niveau.

4.2. BOUWKUNDIGE VERTALING VAN VORMGEVEN 
EN VOLGEN

Voor de eerste stedelijke functies werden architecturaal 
hoogstaande gebouwen opgetrokken: een nieuwe functie, 
vertegenwoordiger van een nieuwe tijdgeest, hoorde thuis 
in een speciaal daartoe ontworpen gebouw. Centraal in 
de stad gelegen, op of rond de plaetse. Ook later werden 
gebouwen opgetrokken rond ruimten die meer plaats 
boden dan een gewone straat. Ze zijn vaak terug te vinden 
langs waterkanten - zoals de gildehuizen aan de Graslei - en 
rondom pleinen, zoals het Toreken aan de Vrijdagmarkt; niet 
zomaar plekken, maar strategisch gekozen open ruimten.
Later hebben stedelijke diensten zich ook in andere, reeds 
bestaande gebouwen gevestigd, wat mogelijk was omdat 
het functionele steeds aan belang won. De aanwezigheid 
van een plein of alleszins een ademruimte voor het gebouw 
boette dus in aan belang als bestaansvoorwaarde, maar 
verdween zeker niet (cf. het Woodrow Wilsonplein).
Belangrijk is dat de diensten zich steeds nestelen op plaatsen 
waar reeds bebouwing aanwezig is, van welke aard dan ook. 
Het stadsbestuur zoekt geen open, in de wijdere omgeving 
niet bebouwde plekken op. De gebouwen vinden hun plaats 
te midden van de bevolking, tussen de andere bebouwing.
Een opmerkelijke beweging vindt hier plaats. Grote functies 
hebben vaak eerst een onderkomen nodig in bestaande 
grote gebouwen vooraleer ze zelf als het ware groot genoeg 
zijn om een eigen gebouwenpatrimonium te ontwikkelen. 
Voor stedelijke diensten ging dit echter niet op. Vanaf het 
ogenblik dat we konden spreken van een grote stedelijke 
samenleving, met een nood aan een degelijk beheer van 
de stad, heeft men speciaal hiervoor schepenhuizen 
opgetrokken. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met 
het feit dat men zich als stad wilde profileren. Een nieuwe 
stedelijke vorm van samenleven als tegenpool van de 
christelijke samenleving.
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5. ZORGSECTOR
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5.1. VAN CHRISTELIJKE BEKOMMERNIS NAAR GE-
SPECIALISEERDE ‘ZORGEILANDEN’

Eeuwenlang heeft de Kerk ingestaan voor de uitbouw 
van een goed scholen- en verzorgingsnet. Zorg voor 
hen die het nodig hebben, is van oudsher een christelijk 
principe. Sinds de Middeleeuwen bekommeren vooral 
vrouwelijke religieuzen zich om de zorg voor zieken, 
bejaarden, armen, gehandicapten en andere categorieën 
van hulpbehoevenden. Instellingen binnen de zorgsector 
vonden dan ook steeds onderdak in de omgeving van een 
kapel of kerk, indien nodig speciaal daarvoor opgericht. De 
gasthuizen, de armen- en vrouwenhuizen en dergelijke van 
toen evolueerden in de 19de en vooral in de 20ste eeuw 
tot moderne zorginstellingen. Het aandeel religieuzen in 
de zorgverlening bleef groot, ook al waren vele bestaande 
instellingen met het Franse Bewind aan het einde van de 
18de eeuw in publieke handen terecht gekomen. Men 
merkte toen al gauw dat het katholieke zorgnet erg goed 
uitgebouwd was en gaf hen opnieuw toestemming deze 
activiteiten verder uit te oefenen. Het zou duren tot in de 
tweede helft van de 20ste eeuw eer de zorgtaken en de 
beslissingsmacht stapsgewijze aan leken overgedragen 
werden, er nauwlettend op toeziend dat de christelijke 
inspiratie van vele van de instellingen niet verloren ging.
De bouw van een eerste echt hospitaal in Gent gaat 
terug tot het begin van de 13de eeuw. In 1201 richtte 
de Gentse patriciërsfamilie Utenhove het Onze-Lieve-
Vrouwhospitaal in de Onderbergen op, in de schaduw van 
de Sint-Michielskerk. Het Utenhovehospitaal stond open 

voor armen, voorbijtrekkende lieden en zieken. De familie 
wenste haar stichting te verduurzamen en schonk in 1215 
eigendom en beheer van hun hospitaal aan een klooster van 
de cisterciënzerzusters dat hiervoor speciaal gesticht werd 
te Lokeren. Het beheer van het Gentse hospitaal vanuit een 
slotklooster in Lokeren bleek echter niet praktisch; er werd 
uitgekeken naar een andere oplossing, die haar uitvoering 
vond in een nieuwbouw buiten de stadspoorten van het 
toenmalige Gent. De instelling bleef dus niet lang in gebruik, 
en in 1228 vond een dominicanenklooster onderdak op 
deze plek.
Voor de verdere uitbouw van de ziekenzorg in Gent is het 
aangewezen, de historiek van het Bijlokehospitaal - dat 
eveneens in 1228 opgericht werd - kort toe te lichten. 
De grond werd geschonken door de Gravin Johanna Van 
Constantinopel. Gedreven door de uitzonderlijke groei 
van de stedelijke bevolking en de economie in de 13de 
eeuw, hielp zij door grote schenkingen in Vlaanderen veel 
hospitalen mee oprichten. Een hospitaal, nutsgebouwen en 
een abdij werden op de Bijlokemeersen gehuisvest. Meer 
dan zeven eeuwen stonden de cisterciënzerzusters in voor 
de verzorging van de zieken. Ze investeerden in gebouwen en 
infrastructuur, en hoewel de congregatie tijdens de Franse 
Revolutie definitief de controle over het pand verloor, bleef 
ze er actief in de zorgverlening en de dagelijkse leiding. 
In de 19de eeuw werd het hospitaal uitgebreid en aan het 
einde van de 20ste eeuw vond een verhuis naar het huidige 
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn plaats. Vanuit hun klooster 
op de Bijlokesite werkten de zusters actief mee aan de 
dagelijkse leiding van het verpleegkundig departement en 
meerdere verpleegafdelingen in het huidige Universitair 
Ziekenhuis Gent. Op 7 december 2001 verlieten de laatste 
zusters het cisterciënzerklooster in de Bijloke. De site 
vormde gedurende vele eeuwen het zwaartepunt van de 
ziekenzorg in Gent. Het was het enige burgerlijke hospitaal, 
naast de vele opvang in religieuze instellingen.
De techniek van de ziekenzorg is de laatste decennia echter 
immens toegenomen. Steeds meer ziekten en kwalen kunnen 
verholpen worden. De intellectuele specialisatie - die nog 
steeds in ontwikkeling is - vraagt om ruimtelijke uitbreiding, 
iets waarmee moderne ziekenhuissites rekening moeten 
houden. Nieuwe hospitalen hebben zich dan ook aan de 
rand van de stad gevestigd, op plaatsen waar uitbreiding 
mogelijk was en vaak nog steeds is. Niet alleen ruimte, maar 
ook bereikbaarheid is voor ziekenzorg een belangrijke 
kwestie. Beide factoren, de vraag naar steeds meer ruimte 
enerzijds en een goede bereikbaarheid anderzijds, hebben 
er in Gent voor gezorgd dat ‘zorgeilanden’ aan de rand van 
de stad, en dan voornamelijk in het zuiden, ontstaan zijn. Het 
is geen toeval dat daar het autosnelwegennet uitgebouwd 
is. Momenteel bevinden twee naastliggende terreinen zich 
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binnen de kleine stadsring. Al de andere sites zijn buiten 
de kleine, maar meestal binnen de grote ring rond Gent 
gevestigd. De nieuwe ziekenhuizen zagen het groots en 
werden een dorp an sich, waar alles te verkrijgen is. De 
kleinere optrekken dichter bij de stadskern blijven bestaan, 
maar evolueren (zoals het ontstaan van de O.C.M.W.-
diensten) en nemen daarbij steeds andere plaatsen in. 
De specialisatie en de daaruit voortvloeiende ruimtelijke 
uitbreidingsvraag, zorgen ook voor fragmentatie. Kleinere 
ziekenhuizen zonder uitbreidingsmogelijkheden zijn 
verplicht te fusioneren of te superspecialiseren, terwijl 
algemene ziekenhuizen aan de rand steeds grotere dorpen 
voor algemene opvang worden. Raar of zelden worden er 
nog nieuwe ziekenhuizen gebouwd. Alleszins is de grote 
roep naar nieuwe sites (wat veel te maken had met het feit 
dat iedere partij een nieuw, eigen ziekenhuis wilde bouwen) 
afgenomen. Bouwaanvragen zijn heel rigide en men is 
afhankelijk van subsidies. Dit zoeken naar oplossingen is 
nog volop aan de gang en zal in de toekomst ongetwijfeld 
nog verdere ruimtelijke implicaties met zich meebrengen.

5.2. EEN EIGEN ORGANISATIE

De ‘zorgeilanden’ hebben telkens een eigen organisatie, 
die niet altijd afhankelijk is van de filosofie hoe ziekenzorg 
georganiseerd moet worden. Het psychiatrisch centrum 
dr. Guislain heeft een zeer specifieke vorm, gegroeid uit 
een filosofie van waar/in welke omgeving psychiatrische 
patiënten het best zouden genezen/zich het best zouden 
voelen. Maar algemene ziekenhuizen moeten met de 
noden van verschillende zieken rekening houden. 
Psychiatrische patiënten vragen een andere, specifieke 
ruimtelijke omgeving dan bijvoorbeeld hartpatiënten. Er 
is geen eensgezindheid over wat nu de ideale ruimtelijke 
indeling is voor de zorgverlening (zo die er al is). Bovendien 
hebben niet alle ziekenhuizen dezelfde specialiteiten en 
capaciteiten. De organisatie van het dorp heeft vaak te 
maken met de ruimtelijke mogelijkheden enerzijds en het 
praktische denken anderzijds. Er wordt ontworpen vanuit 
de patiëntenflow, vanuit de idee dat zo min mogelijk stromen 
elkaar zouden verstoren; vanuit ruimtelijke capaciteiten en 
ook de mobiliteitskwestie.
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6. HANDHAVING
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5.1. DE GROEI VAN EEN UITGEBOUWD SYSTEEM

Sinds het ontstaan van menselijke samenlevingspatronen, 
waarbij men zich aan bepaalde regels moest onderwerpen, 
is een systeem van tuchtmaatregelen tot stand gekomen. 
Wie zich niet aan de regels hield, diende bestraft te 
worden. Met de opkomst van handelsnederzettingen en 
het ontstaan van marktplaatsen - marktvrede was immers 
een voorwaarde om aan commercie te doen -, groeide de 
noodzaak tot handhaving. Om de vrede te bewaren werd 
dan ook aan snelrecht gedaan, waarbij de vierschaar (vier 
gespannen touwen waartussen de rechtspraak plaats vond) 
gespannen werd. Tijdens de kerstening was het gebruikelijk 
dit te doen onder de schaduw van een groot kruis, dat het 
aparte juridische statuut van de markt aanduidde.
Voordat speciaal daarvoor opgerichte tuchthuizen het 
levenslicht zagen, werd men in burchten gevangen 
gehouden en op pleinen openbaar terechtgesteld. Zowel 
het Gerard de Duivelsteen als het Gravensteen werden in 
den beginne niet enkel gebruikt als grafelijke versterking 
en residentie; het waren tevens gevangenissen en mensen 
werden er gevonnist.

Sinds het begin van de 14de eeuw waren twee schepenhuizen 
in gebruik, die nauw met het recht verbonden waren. Het 
oude schepenhuis van de Keure stond niet enkel in voor het 
beheer van de stad en voor het financiële beleid, maar ook 
voor de rechtspraak. In het oude schepenhuis van Gedele 
werd men belast met civielrechtelijke kwesties, zoals 
rechtspreken en bemiddelen tussen twistende partijen, het 
regelen van erfenisproblemen en de voogdij. Van scheiding 
der machten was toen nog geen sprake.
Het gerecht, het hele systeem, had als het ware een 
broedperiode nodig, gehuisvest in andere onderkomens, 
vooraleer eigen bouwwerken verrezen. Opvallend is 
dat de realisatie van een eigen gebouwenpatrimonium 
samenhing met het ontstaan van de scheiding der machten, 
een politiek systeem dat in het midden van de 18de eeuw 
door de verlichte Fransman Montesquieu uitgedacht werd. 
Uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht werden 
strikt gescheiden opgedeeld. Het lijkt een logisch gevolg dat 
een eigen gebouwenpatrimonium voor de rechterlijke macht 
niet lang kon uitblijven. Dit ontstond verspreid in de stad - 
gevangenissen eerst, daarna een justitiepaleis -, afhankelijk 
van waar voldoende plaats was voor de realisatie van een 
tuchthuis. De schepenen van de Keure beslisten in 1741 
tot de bouw van een nieuwe stadsgevangenis aan de voet 
van het Belfort. Gedurende eeuwen lag hier het bestuurlijke 
centrum van Gent, wat ook rechtspraak en tucht inhield. De 
bouw van een stadsgevangenis op deze plek was dan ook 
niet onbegrijpelijk. Maar nog diezelfde eeuw ging de Staten 
van Vlaanderen over tot de oprichting van een provinciaal 
correctiehuis, het Rasphuis. Dit werd gevestigd langs de 
Coupure, aan de rand van de stad, maar binnen de oude 
stadsvesten, op een open stuk land. Voor dit tuchthuis koos 
men bewust een vrijstaande plek uit aan een belangrijke 
handelsweg, buiten de bestaande bebouwing. Het moest een 
modelinstelling worden waar de gedetineerden verplicht 
tewerk gesteld werden. De ligging aan de Coupure was dan 
ook symbolisch aangezien deze net daarvoor gegraven werd 
om de economie via het water aan te trekken. Later werd, 
als hulpgevangenis voor het correctiehuis, een gevangenis 
aan de Nieuwe Wandeling opgetrokken, vlak naast het 
Raspuis. Hiermee lag het zwaartepunt voor het Gentse 
gevangeniswezen vast.
Met een ligging aan de Nederkouter nam het eerste 
justitiepaleis plaats aan een voorname invalsweg. De plek 
was vrijgekomen door het verdwijnen van de franciscanen. 
Het nieuwe justitiepaleis is gevestigd aan de Gentse 
binnenring, op een open plek waar zich voorheen een 
spoorwegbundel bevond. Een vergelijking met andere 
Vlaamse steden dringt zich op. Op vele plaatsen verrijzen 
justitiepaleizen als paddestoelen uit de grond. Telkens 
op drukkere mobiliteitspunten en in stadsdelen die aan 
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vernieuwing toe zijn. De gebouwen overstijgen de zuivere 
vraag naar een nieuw justitiepaleis; ze staan tevens in voor 
de her- of opwaardering van de plek in kwestie. Dit brengt 
een heuse beweging op gang. Niet enkel het gebouw zelf, 
maar ook een hoop nevenactiviteiten, zoals horecazaken, 
komen zich in de buurt vestigen.
Gebouwen speciaal opgetrokken voor de handhaving 
van een stad zijn erg groot en eisen bijgevolg veel plaats, 
of het nu gaat om een gevangenis of een justitiepaleis. Ze 
liggen verspreid in de stad, op plaatsen waar veel ruimte 
voorhanden was voor het optrekken van het grootschalige 
bouwwerk. Gevangenissen zijn erg gesloten eenheden 
en worden in de loop der tijd geflankeerd door andere 
bebouwing, terwijl rond het justitiepaleis een zeker afstand 
bewaard blijft. Naast de open ruimte was de aanwezigheid 
van een voorname weg ook een vestigingsvoorwaarde voor 
de nieuwe gebouwen.
Om over tucht en orde te waken, zijn werkkrachten nodig. 
Napoleon begon met de uitbouw van een politiekorps, 
maar het was pas later dat het politiesysteem echt 
vorm aangenomen heeft. Momenteel zijn er meerdere 
politiekantoren verspreid over Gent. Het is belangrijk dat 
ze makkelijk en van overal te bereiken zijn. Ze hebben een 
bepaalde reikwijdte en zijn dus met een zekere regelmaat 
van elkaar verwijderd. Eén kantoor is gevestigd in het 
hartje van de stad. De stadsgevangenis verdween, maar het 
is duidelijk dat de handhaving - zowel vroeger als nu een 
centrumfunctie - zich hier wil laten zien. Opvallend is ook 
dat het algemeen politiecentrum niet ver van de huidige 
stadsgevangenis gelegen is, wat het zwaartepunt van tucht 
in dit stadsdeel versterkt.

5.2. GEDWONGEN GESLOTENHEID EN 
GEËVOLUEERDE OPENHEID

Hier is het noodzakelijk een onderscheid te maken tussen 
het gevangeniswezen en het justitiepaleis, gezien beide een 
zeer eigen evolutie en ruimtelijke organisatie hebben.

Zoals vermeld werden gevangenen gedurende eeuwen 
vastgehouden in andere grote gebouwen die niet enkel 
daarvoor opgetrokken waren; ze hadden geen specifieke 
architecturale vorm. In het midden van de 18de eeuw 
kwam daar echter verandering in. Om de armen te 
moraliseren en te disciplineren zodat ze opnieuw aan 
het werk zouden willen gaan, werden correctiehuizen 
opgericht. Gevangenen moesten er werken volgens de regel 
‘geen werk, geen brood’. Met de bouw van het Rasphuis 
werd een modelinstelling gerealiseerd. Men zocht naar 
een menswaardige oplossing voor de werkloosheid, het 
pauperisme en de misdadigheid. Het tuchthuis kreeg de 
vorm van een zeester. Er waren afzonderlijke blokken voor 
de zware criminelen, bedelaars, landlopers en vrouwen en 
voor de ateliers en klassen. De gedetineerden moesten er 
werken en konden een beroep aanleren. De achthoekige 
vorm vergde een bijzondere bewaking. De zedelijkheid van 
de gevangenen en de veiligheid van het personeel kwamen 
erdoor in het gedrang. Ook de tweede gevangenis, een kleine 
eeuw later aan de zijde van het Rasphuis opgetrokken, werd 
qua model een typische stervormige celgevangenis met een 
centraal controlecentrum waarop vier vleugels van cellen 
en een administratieve gang aangesloten zijn. Het model 
had zo bepaalde kenmerken die een economische principe 
huldigden: één persoon kan vanuit één centraal punt alles 
zien zonder zelf gezien te worden.
De typische architecturale vorm van beide tuchthuizen 
kon slechts gerealiseerd worden onder de garantie dat 
het geheel volledig gesloten was. Een gevangenis is bij 
uitstek een volledig gesloten entiteit, afgeschermd van 
de buitenwereld. Mensen worden er opgesloten met de 
bedoeling de maatschappij tegen hen te beschermen. 
Binnen de muren werd een systeem ontwikkeld, een eigen 
maatschappij, die 24 uur op 24 draaien moest onder het 
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alziende en controlerende oog van de bewakers. Door die 
volledige geslotenheid, was het mogelijk dat het complex 
stilaan ingesloten werd in een groter geheel en deel ging 
uitmaken van een groter bouwblok.
De techniek maakt het mogelijk dat gevangenen zich vandaag 
de dag met een enkelband buiten de gevangenis kunnen 
begeven. Het tuchtgebouw zelf blijft echter noodgedwongen 
een erg gesloten instelling.

Het justitiepaleis daarentegen maakte een grotere 
transformatie door: van een erg robuust, zwaar gebouw, 
naar een transparant, open geheel. Het oude justitiepaleis 
heeft een enorme uitstraling. Het is net alsof het de zwaarte 
van wat er binnenin gebeurt, uitstraalt. Terzelfder tijd is 
het gebouw eigenlijk erg naar binnen gericht. Recht wordt 
gesproken achter gesloten deuren. Het nieuwe justitiepaleis 
staat daarmee in sterk contrast: het gebouw is volledig in 
glas opgetrokken en daardoor erg transparant. Wat er 
binnenin gebeurt, wordt zo letterlijk aan de buitenwereld 
getoond. Men mag zien wat er gebeurt. Het vonnis wordt 
nog steeds achter gesloten deuren uitgesproken, maar 
er wordt duidelijk gekozen voor een andere, meer naar 
buiten gerichte visie. Het is een trend die tevens in vele 
andere steden waar te nemen is, denk maar aan het nieuwe 
Antwerpse justitiepaleis. De gebouwen zijn open en 
ontvankelijk en hebben de bedoeling de drempel voor het 
publiek te verlagen. Ze krijgen een openbaar karakter, wat 
nog versterkt wordt door de pleinen die voor deze paleizen 
aangelegd worden. Pleinen zijn bij uitstek stedelijke 
ruimtes waar mensen circuleren en elkaar ontmoeten. We 
zouden kunnen stellen dat het plein een verderzetting is 
van het nieuwe justitiepaleis. Of omgekeerd: het nieuwe 
paleis ligt in het verlengde van de hyperstedelijke plek. Hoe 
dan ook is er een enorme verandering in het voorkomen 
van justitiepaleizen. Een evolutie van bijna absolute 
geslotenheid naar quasi volledige transparantie.
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7. HOGER ONDERWIJS

- universiteiten
- hogescholen
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7.1. EEN APART NETWERK

In de loop van de eerste eeuwen van het bestaan van Gent, 
was onderwijs een uitsluitend christelijke aangelegenheid. 
Met de opkomst van het begrip stad, verloor de Kerk in de 
12de - 13de eeuw stilaan haar absolute macht en verzette 
de stad zich tegen haar monopolie om onderwijs te geven.
Opvallend is dat de inrichting van het hoger onderwijs 
gepaard ging met een neerwaartse beweging van de 
katholieke instellingen. Het Franse Bewind zorgde voor de 
openbare verkoop van de geloofsgebouwen enerzijds en 
voor de oprichting van de Centrale School in de voormalige 
Baudeloo-abdij anderzijds. Paal en perk werd gesteld aan 
de hegemonie van de katholieke onderwijsinstellingen. 
Al mogen we dit niet met zulke negatieve toon stellen. 
Katholieke gelovigen stonden immers jarenlang in voor de 
uitbouw van een onderwijsnet. Het is echter wachten tot 
1816, na de totstandkoming van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden, voor de oprichting van de Gentse Universiteit. 
Willem I had besloten in de zuidelijke gewesten van het 
Verenigd Koninkrijk drie universiteiten op te richten, naar 
analogie met het Noorden. Luik, Leuven en Gent werden de 
uitverkozen zuidelijke steden, waardoor Gent dus mee aan 
de oorsprong lag van het Vlaamse universiteitswezen. Met 
de onafhankelijkheid van België kreeg Leuven de Katholieke 
Universiteit toegewezen, terwijl Gent de enige Vlaamse 
Rijksuniversiteit (R.U.G.) bleef. De vier faculteiten van de 
R.U.G. vonden hun onderkomen in bestaande gebouwen in 
het stadscentrum, bij wet verplicht ter beschikking gesteld 
door het stadsbestuur.

Het universitaire gebouwenpatrimonium is in de tweede 
helft van de 20ste eeuw immens toegenomen. Een gunstige 
maatregel voor de financiering van de gebouwen en het 
toekennen van sociale voordelen aan de universiteit, 
lagen mee aan de basis hiervan. Niet enkel pure 
onderwijsinrichtingen werden uitgebouwd, ook sociale 
en oriënteringsdiensten; studentenhuizen en -restaurants 
werden in het leven geroepen. 
Ondertussen hadden ook vele hogescholen voet aan grond 
gekregen. Vaak betrof het katholieke onderwijsinstellingen 
die zich ook na het ontstaan van de Rijksuniversiteit verder 
waren blijven ontwikkelen. Ten gevolge van het ‘Decreet 
betreff ende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap’ 
van 13 juli 1994, fusioneerden heel wat hogescholen en 
gingen ook zij het hoger onderwijsnet verder uitbouwen. 
De voorbije jaren heeft de universiteit zich met deze fusies 
geassocieerd en werd de Associatie Universiteit Gent 
(AUGent) in het leven geroepen. Een heel netwerk voor 
hoger onderwijs kwam zo tot stand en is zich vandaag 
nog steeds verder aan het vormen en uitbreiden. De grote 
onderwijsgebouwen zijn zowat over de hele stad verdeeld 
en werden in de laatste halve eeuw aangevuld door 
campussites in het zuiden.
Belangrijk voor Gent is dat, ondanks de opkomst van 
afzonderlijke universitaire sites buiten het stadscentrum, de 
grote gebouwen voor hoger onderwijs in de stad behouden 
blijven. Meer nog, het universitaire centrum - het hartje van 
het hoger onderwijs, gelegen in de regio Blandijnberg - Sint-
Pietersnieuwstraat - wordt vandaag nog verder uitgebouwd 
en versterkt. Campussen verspreiden zich steeds verder 
weg van het stadscentrum, maar men kiest duidelijk 
voor een centrale kern van waaruit het hoger onderwijs 
georganiseerd dient te worden. Het lijkt alsof de controle, 
het overzicht zoek was in de expansiedrang van het hoger 
onderwijs en de onderlinge fusies. Een organisatorisch en 
ruimtelijk brandpunt moest opnieuw voor orde zorgen. 
Vandaag legt men de eerste stenen van deze strategie, die 
verder in deze thesis zal worden toegelicht.
Een hoger onderwijsnetwerk zoals het zich in Gent gevormd 
heeft, is zeker niet kenmerkend voor alle universitaire 
steden. Maken we nog maar eens de vergelijking met 
die andere grote Vlaamse stad aan de Schelde, met name 
Antwerpen, dan merken we al gauw dat de universiteit 
daar geen even grote binnenstedelijke inplanting heeft. 
Universitaire campussen bevinden zich voornamelijk in de 
randgemeenten, terwijl hogescholen het centrum bezetten. 
Historisch kent de Universiteit Antwerpen dan ook een 
andere opbouw - de stad kreeg bijvoorbeeld geen universiteit 
bij de oprichting door Willem I - en het spreekt voor zich 
dat dit een andere ruimtelijke weerslag heeft. De situatie in 
Gent is dus zeer eigen aan de stad en de universiteit kreeg 
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een belangrijk aandeel in de huidige ruimtelijke neerslag 
van de gemeenschap.

7.2. GROTE GEBOUWEN EN SOLITAIRE 
CAMPUSSITES

Zoals reeds vermeld, vonden de eerste faculteiten van 
de universiteit onderdak in bestaande grote gebouwen 
van de stad: het Pakhuis voor de Faculteit Geneeskunde, 
het Jezuïetenklooster voor de Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte, de Baudeloobibliotheek voor de Rechten en 
de Sint-Elooiskapel voor de Wetenschappen en Anatomie. 
Het klinisch onderwijs werd ondergebracht in het burgerlijk 
gasthuis de Bijloke. De eerste gebouwen die speciaal voor 
het universitair onderwijs opgericht werden, kenden een 
ruimtelijke structuur die verdacht veel deed denken aan 
de specifieke organisatie van de kloosterorden: een naar 
binnen gericht geheel, waarbij een open ruimte enkel 
toegankelijk is vanuit de omringende gebouwen van het 
complex. Een universiteit is een publieke instelling, maar 
wie durft zich in de gesloten binnentuin begeven als niet-lid 
van de organisatie?
De universitaire activiteiten nestelden zich in bestaande 
bouwblokken en zochten naar openingen of beter gezegd 
toegangen aan de verschillende zijden van het bouwblok, 
vaak de bestaande bebouwing uit de weg duwend. Andere 
complexen vormden een bouwblok an sich. Hiervoor 
moesten soms hele buurten wijken. Maar steeds was er 
die binnentuin als conditio sine qua non voor het bestaan 
van het onderwijs. Ook hogescholen die vaak een verdere 
uitbouw van het katholieke onderwijsnet waren, werden 
volgens dit principe gepland.

Met de grote uitbreidingen - voornamelijk naar het zuiden 
van de stad - werd een nieuw ruimtelijk gegeven in het 
leven geroepen: de campussite. Verschillende gebouwen 
werden geclusterd op een duidelijk afgebakend terrein. Ze 
hadden geen eigen binnentuin meer maar stonden in een 
gemeenschappelijke buitenruimte, die weliswaar nog steeds 
duidelijk afgelijnd was (soms zelfs door een hek bevestigd). 
Campus de Sterre is hiervan een sprekend voorbeeld.
Beide vormen zijn vandaag in gebruik: het grote gebouw 
met de gesloten binnentuin en de afgebakende terreinen 
waarop meerdere onderwijsgebouwen bijeengebracht zijn. 
De nieuwe campussites hebben de grote gebouwen in de 
stad niet doen verdwijnen. Ook voor nieuwbouw wordt het 
principe van de binnentuin nog gehanteerd, zij het met een 
grotere openheid naar buiten toe, een beter contact met de 
buitenwereld. Denken we hierbij aan de vernieuwing van de 
Rechtenfaculteit. Een laatste evolutie lijkt trouwens beide 
principes te incorporeren: een campussite IN de stad met 
binnenpleinen TUSSEN de verschillende gebouwen.
Gent wil zich graag blijvend profileren als studentenstad 
en zal daarom steeds verder op zoek moeten gaan naar de 
uitbouw van die unieke samenwerking tussen het grote 
gebouw en de campussite.
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8. CULTURELE ACTIVITEITEN

- theater
- sociale arbeiderspaleizen
- musea
- cultuurhuizen
- bioscopen
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8.1. DRIE LAGEN

Culturele activiteiten ontstaan in een maatschappij waar de 
rijkere burger op zoek is naar ontspanning en vertier. Soupers 
en occasionele bijeenkomsten volstonden niet meer. Kroegen 
en foren waren te min; een onderscheid met het gewone 
volk diende gemaakt te worden. Theaters, musea, casino’s 
en dergelijke meer kregen een plaats naast de andere grote 
gebouwen in de stad. Later zouden de gebouwen ook ten 
dienste komen te staan van bredere lagen van de bevolking. 
Vanuit een opgelegd maatschappijprincipe dat cultuur de 
mens intellectueel vormt, zijn steeds meer stedelingen zich 
ervoor gaan interesseren en werd het patrimonium verder 
uitgebreid met cultuurhuizen, bioscopen en kunstencentra.
Geleidelijk ontstonden daardoor drie lagen van culturele 
gebouwen in de stad. Eerst waren er de ‘kleinere’ gebouwen 
in de binnenstad, die zich ongemerkt in het weefsel genesteld 
hebben. Daarbij ging het vaak om bestaande gebouwen 
die men om historische redenen wenste te bewaren en 
juist daarom een nieuwe functie toebedeelde. Deze grote 
gebouwen van vroeger waren groot in hun tijd, maar zijn 
niet meer de grootste van vandaag. Vervolgens staken, iets 
verder van de kern verwijderd, grotere complexen de kop 
op. Bestaande en nieuwe wisselden elkaar af. De gebouwen 
zijn nog steeds erg met de stad verbonden, liggen binnen 
de kleine stadsring. Als laatste zijn ook hier weer enkele 
culturele sites of eilanden te detecteren. Omdat een 
afgezonderd museum of theater het hoofd niet boven water 
zou kunnen houden, lijkt een combinatie met een park of 
andere activiteiten noodzakelijk. In het Citadelpark, dat 
zelf reeds getuigt van een botanische rijkdom en een aantal 

standbeelden bezit, werken het International Convention 
Center (I.C.C.), het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
(S.M.A.K.) en het Museum voor Schone Kunsten (M.S.K.) 
ruimtelijk goed samen en creëren een soort ‘kunsteiland’. De 
Expohallen kunnen het zich permitteren nog verder van de 
kern verwijderd te liggen omdat ze - als autonoom draaiend 
eiland - niet enkel afhankelijk zijn van de cultuurliefhebber. 
Verschillende grootse activiteiten kunnen er plaatsvinden, en 
men komt van heinde en verre om deze plek te bezoeken.
Het culturele gebouwenpatrimonium weerspiegelt goed de 
ruimtelijke situatie van het huidige Gent. In de binnenstad 
worden historische panden bevroren, bevrijd van de druk 
ooit onder de sloophamer te moeten vallen, omdat ze 
een functiewijziging naar historisch erfgoed, historische 
kunstschatten van de stad ondergaan hebben. Dit wordt 
bewerkstelligd door de vestiging van culturele activiteiten. 
Iets verder van het hartje van de stad nemen gebouwen 
grotere oppervlakten in. Een mix van tijden en stijlen komen 
hier aan bod onder de vorm van nieuwe cultuurhuizen en 
historische panden. Verder van de kern worden zelfstandige 
eilandengroepen ontwikkeld.
Culturele activiteiten zijn eigen aan de stad, en vaak erg 
geliefd bij de stadsbewoner. De laatste jaren zijn stedelijke 
centra, waaronder dat van Gent, uitgebouwd tot culturele 
en toeristische trekpleisters. Mensen die de stad verkiezen 
als woonplaats, doen dit deels omwille van het culturele 
aanbod; mensen die de stad komen bezoeken, doen dit vaak 
omwille van datzelfde culturele aanbod. Het is dus uiterst 
belangrijk dat dit patrimonium dichtbij de kern gehouden 
wordt, wil het niet voorbijgaan aan haar doelgroep.

8.2. EEN GROOTS VOORKOMEN
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Cultuur is steeds ondergebracht geworden in een groots 
patrimonium. Culturele gebouwen moeten de rijkdom van de 
cultuur, van de samenleving en wat deze kan voortbrengen, 
uitstralen. Veel aandacht werd dan ook besteed aan het 
voorkomen ervan. Vaak vonden de activiteiten onderdak 
in het reeds bestaande patrimonium. Maar ook voor deze 
gebouwen gold een voorwaarde van groots voorkomen: 
het gebouw moest een voorname betekenis gehad hebben 
doorheen de geschiedenis en van een zekere uitstraling 
blijk geven.
Het middelpunt van het sociale leven in de 18de eeuw was 
de Kouter; vooral door de feesten van de schuttersgilden. 
Dit plein was na de Vrijdagmarkt de tweede representatieve, 
openbare ruimte en het allereerste operahuis was hier 
gelokaliseerd. Het Grand Théâtre (de huidige Koninklijke 
Opera) getuigt van de representatiearchitectuur die aan de 
betekenis van Gent als provinciehoofdplaats en industriestad 
in de 19de eeuw uitdrukking moest geven. Voor de Gentse 
burgerij vormde de Opera een uitgelezen kader om zich 
met de Parijse levensstijl te meten. De culturele trend was 
hiermee ingezet en wie anders dan de rijke burger was 
trendsetter (of beter: vragende partij)…
Als gevolg van de romantische tijdsgeest - waar de 
subjectieve ervaring als uitgangspunt werd genomen als 
protest tegen de Verlichting en die zich vooral deed gelden 
in de kunst en het intellectuele leven - ontstond in de tweede 
helft van de 19de eeuw een grote belangstelling voor het 
museum: een permanente instelling zonder winstbejag ten 
dienste van de gemeenschap. Men begon plots belang te 
hechten aan de geschiedenis en wilde deze levend houden 
onder de mensen. De gebouwen verzamelden materiële en 
immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, 
en waren daar zelf vaak een element van. 
Gent was midden de 19de eeuw economisch de belangrijkste 
stad van Vlaanderen. De socialistische beweging bouwde via 
de coöperatieven een netwerk op van socio-economische 
voorzieningen, wat resulteerde in de bouw van socialistische 
arbeiderspaleizen.
Aan het einde van de 19de eeuw ontdekte men het 
bewegende beeld, wat uiteindelijk zou leiden tot het ontstaan 
van het bioscoopwezen. In de beginjaren van de film waren 
er nog geen echte bioscopen. Film werd gezien als een 
kermisattractie. Reisbioscopen trokken van stad naar dorp 
om op jaarmarkten en kermissen voorstellingen te geven in 
fraai aangeklede tenten of in afgehuurde cafézaaltjes. Door 
het succes van de reisbioscopen en de vertoning van films 
in variététheaters kon de stap naar vaste bioscopen aan het 
begin van de 20ste eeuw gezet worden. Het publiek dat in 
die tijd de bioscopen bezocht, was hoofdzakelijk afkomstig 
uit de arbeidersklasse. Film was immers goedkoop 
volksvermaak. Pas na W.O. I, toen de filmzalen luxueuzer 

en duurder werden, ging ook de gesettelde middenklasse 
naar de bioscoop. Een omgekeerde evolutie dus. In korte 
tijd groeide het bioscoopbedrijf uit tot een van de grootste 
openbare vermakelijkheden die massaal bezocht werden.
Een veelheid aan soorten geeft de huidige expressie aan 
het culturele erfgoed van Gent. Als stadsbewoner hebben 
we de keuze tussen verschillende culturele activiteiten. De 
maatschappij is zo vormgegeven dat het bijna onze plicht 
is om de verschillende complexen, om het weidse aanbod 
regelmatig te bezoeken. Een typische vormgeving, een 
typerend ruimtelijk concept is er niet. Enkel het grootse 
voorkomen is een telkens terugkerend aspect.
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9. PURE ONTSPANNING EN VERTIER

- sport (terreinen, zwembaden en fitness)
- winkel
- dierentuin
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9.1. PLEKKEN BUITEN HET CENTRUM 

Cultuur en ontspanning zijn niet steeds even duidelijk 
van elkaar te onderscheiden. Het gewone volk vond sinds 
het ontstaan van de stedelijke samenlevingsvorm zijn 
ontspanning in de kroegen en op straat, op kermissen en 
foren. Georganiseerde vormen van ontspanning bestonden 
reeds ten tijde van de Grieken en de Romeinen onder 
de vorm ‘brood en spelen’ en grote gebouwen, zoals het 
colosseum, werden opgetrokken om de man in de straat 
te voorzien van de nodige ontspanning die hen kalm en 
toegewijd hield. Toch verloren we dit grote georganiseerde 
ontspanningspatrimonium in onze Westerse middeleeuwse 
steden. Men zal zich in de Middeleeuwen niet hebben 
kunnen voorstellen dat er enkele eeuwen later grote 
gebouwencomplexen zouden opgetrokken worden om 
andere soorten van georganiseerde ontspanning te 
bewerkstelligen. Het was pas in de 19de eeuw dat men 
op terug zoek ging naar grote vormen van georganiseerde 
ontspanning. In eerste instantie was dit een privilege voor 
de rijke burgerij, onder de vorm van culturele instellingen 
(bioscopen niet meegerekend). Vaak zijn het trouwens de 
rijken onder ons geweest die als leden van een bevoorrechte 
klasse een nieuwe tijd, een nieuwe sfeer inluidden.

In de tweede helft van de 19de eeuw ontstonden 
verschillende vormen van shopping, naar de eerste 
voorbeelden in Parijs. Winkelgalerijen, grote warenhuizen 
en zelfs hele straten werden aangelegd. Winkelen was 
niet langer een puur functionele aangelegenheid: voor de 
rijken was het een vorm van ontspanning en vertier. Het 
warenhuis kende een immens succes, en met de komst van 
de wagen zijn grotere winkelketens zich langs steenwegen, 
buiten de stad gaan vestigen. Een aantal steenwegen die 
hun aansluiting vinden op de stedelijke ringwegen zijn door 
grote gebouwencomplexen geflankeerd. Het warenhuis en 
de winkelgalerij binnen de stad verloren aanzien en kwamen 
leeg te staan. Kleine winkels, vaak hele straten vormend, 

draaien goed in de stad. Grote solitaire winkelcomplexen, 
al dan niet geclusterd, kennen meer succes buiten de stad, 
langsheen banen met een goede bereikbaarheid voor koning 
auto. Een patroon wordt zo herkenbaar: vanuit een harde 
winkelkern in het centrum van Gent voeren verschillende 
tentakels geflankeerd door solitaire winkelcomplexen 
steeds verder van het centrum weg. Tussen de harde kern 
en de vertakkingen is er een onderbreking, een soort 
niemandsland waar winkels geen boodschap aan lijken te 
hebben.
Niet enkel de gebouwen werden groter, zelfs hele domeinen 
werden in functie van ontspanning ingericht. Het beheer door 
de stad van natuur- en recreatiedomeinen in het stedelijke 
gebied is van vrij recente datum. Onbebouwde oppervlaktes 
binnen de stadsmuren werden door particulieren en 
religieuze instellingen onderhouden of waren een natuurlijke 
biotoop. Het was pas in de 19de eeuw dat de gemeente de 
aanleg van parken ter hand nam. Zo ontstonden rustpunten 
binnen de versteende en geïndustrialiseerde stad. Open 
rustpunten naast de gebouwde rust die men terugvinden 
kon binnen de stadskerken.

Ook sport werd een maatschappelijke hype. Halverwege 
de vorige eeuw verwierf het stadsbestuur het zuidelijke 
Leiegebied, waar in 1955 de Nationale Watersportbaan, 
een roeibaan van 2300 meter lengte, aangelegd werd. 
Ten zuiden van de Watersportbaan verrees het sport- en 
recreatiecentrum de Blaarmeersen, met voetbalvelden, 
een atletiekbaan, een minigolfterrein, een speeltuin en een 
strand aan de grote vijver. De werkzaamheden begonnen 
in 1976 en werden volledig door de stad zelf gefinancierd. 
Recentelijk werd voor dit domein een renovatie van 
de strandzone ontworpen. Het ruimtelijk sport- en 
ontspanningsgebied is terug te vinden in het westen van 
Gent, binnen de administratieve grens van Gent-Centrum. 
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Samen met het stedelijk natuurreservaat Boergooien-
Ossemeersen heeft de sportcluster dit deel van de stad 
volledig vormgegeven en ervoor gezorgd dat deze ruimte 
een grote open vlek binnen de administratieve grens van 
het centrum is en waarschijnlijk nog lange tijd blijven zal.
Zwembaden en andere sportaangelegenheden zijn niet 
terug te vinden in het historische hartje van de stad. Enkel 
een aantal fitnesszalen komen dichter bij de kern te liggen, 
maar passeren nog steeds niet de grens van de Kuip van 
Gent. Zouden we dan kunnen stellen dat het geen echt 
‘stedelijke functies’ zijn, dat het niet echt een functie is, eigen 
aan de stad? Toch wel, want het is net in de drukte van de 
stedelijke samenleving dat de sport- en ontspanningsnood 
het hoogst is, of dat alleszins gebouwen en plaatsen speciaal 
daarvoor ontworpen, noodzakelijk tot ontwikkeling komen. 
De gebouwen bevinden zich op een afstand met een zekere 
regelmaat van elkaar. Ze willen iets aanbieden aan de stad en 
wensen daarbij zoveel mogelijk bewoners te bereiken in de 
geest van ‘sport en ontspanning is nodig voor de stadsmens 
die vaak een heel druk leven leidt/lijdt’ …

9.2. VERSCHILLENDE FLOWS

Zoals reeds duidelijk geworden is, zijn er meerdere 
vormen van sport en ontspanning, waarbij het einde van 
de ontwikkeling van nieuwe ontspanningsvormen nog 
lang niet in zicht is. Het lijkt een steeds groter of alleszins 
bewuster aandeel in ons dagelijkse leven in te nemen. 
Winkels zijn nauw verbonden met het vrije marktprincipe 
en kennen daarom een erg dynamische beweging van 
komen en gaan. De ruimte die zulke functies opeisen, hangt 
samen met de flow van passanten. Winkels in de harde 
kern zijn gevestigd langs wegen waar veel voetgangers 
passeren. Logischerwijs gaan ze samenklitten in straten. 
De aanwezigheid van reeds bestaande clusters, is dus een 
vestigingsvoorwaarde voor handelszaken. Ze vinden hun 
onderdak meestal in bestaande gebouwen en bezetten 
dan enkel de benedenverdieping. De bovenliggende 
bouwlagen zijn een al even onstabiele bezetting toebedeeld 
en staan vaak leeg. De winkelcomplexen langs steenwegen 
daarentegen zijn steeds nieuwe, op maat gemaakte 
handelsgebouwen. Grote, in het oog springende reclame is 
daarbij een belangrijk ontwerpcriterium. Het gaat hier dan 
ook niet om een voetgangersflow, maar om passanten die 
aan hogere snelheden de complexen voorbij rijden. Ook 
hier is clustering een nuttig marketingaspect. De gebouwen 
zijn geen lang leven toebedeeld eens de gehuisveste handel 
het hoofd niet meer boven water houden kan. Ze werden 
op maat gemaakt, vaak uit weinig duurzame materialen, 
waardoor reconversie moeilijk is.

Sport daarentegen lijkt een stabieler gegeven te zijn. 
Ook deze gebouwen zijn vaak speciaal voor de activiteit 
opgericht, maar zijn minder afhankelijk van de markt. Sport 
is nog steeds, misschien zelfs meer dan ooit, een heuse hype. 
Het ziet er niet naar uit dat voor de  bijhorende gebouwen 
snel een andere bestemming gezocht zal moeten worden.
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3/ 

GENT EN HET HOGER 
ONDERWIJS
In het derde en laatste deel wordt dieper ingegaan op 
één grote functie, die in de nabije toekomst nood heeft 
aan ruimtelijke hervorming: het hoger onderwijs. Na een 
theoretische uiteenzetting over de huidige hervormingen 
en van het netwerk als concept, wordt de actuele ligging en 
de organisatie van de verschillende onderwijsinstituten in 
beeld gebracht, om vervolgens te eindigen met een concept 
op macro- en op microschaal.

1. HET HOGER ONDERWIJS IN EEN 
VERANDERENDE SAMENLEVING

1.1. EUROPA ALS BELEIDSRUIMTE

Universiteiten in Europa (en dus ook die van Gent) hebben 
zich gedurende zowat 200 jaar vooral verbonden met de 
nationale staat, binnen wier grenzen systemen uitgedokterd 
werden. De huidige wereldstromen echter vragen om een 
volledige herschikking van die afzonderlijke (gesloten) 
systemen. Universiteiten bevinden zich momenteel in een 
turbulente omgeving, waarin zowel globale als Europese 
ontwikkelingen hun invloed doen gelden. Kurt De Wit 
argumenteert in zijn doctoraatsstudie dat de Europese Unie 
gezien moet worden als een eigen, bijzondere beleidsruimte 
voor het hoger onderwijs. Ze is historisch gegroeid als 
resultante van de dynamiek tussen het willen behouden van 
de klassieke soevereiniteitsidee van de natiestaat enerzijds, 
en het streven naar inter- en supranationale oplossingen 
voor gemeenschappelijke problemen anderzijds. Deze 
beleidsruimte duidt onder andere aan met de term 
‘netwerkstaat’ (in het leven geroepen door Manuel Castells). 
De doctorandus verdedigd daarbij wel ‘oligarchische 
netwerken’: complexe verbindingen tussen staats- en niet-
staatsactoren, met ongelijke knooppunten en een tendens 
zich in stabiele patronen te organiseren. Het netwerk als 
flexibele organisatievorm waarin macht noch hiërarchie een 
rol spelen, wijst hij af. De conceptualisering van de E.U. als 
een oligarchisch netwerk wordt in zijn werk geïllustreerd 
aan de hand van het beleidsdomein hoger onderwijs. Later 
in dit werk, bij de bespreking van de ruimtelijke hervorming 
van het hoger onderwijs in Gent, kom ik op deze gedachte 
terug.

De samenwerking op onderwijsgebied binnen de E.U. wordt 
als een evolutie in drie fasen beschreven, startende in de 
jaren 1970. Ook al ontbrak toen de formele bevoegdheid 
om op Europees niveau officieel over hoger onderwijs 
te spreken, bij de beleidsvoerders groeide toch de nood 
om dit aan te kaarten, wat in de jaren 1980 uitmondde 
in actieprogramma’s die bepaalde aspecten van het 
hoger onderwijs en het hoger onderwijsbeleid blijvend 
beïnvloeden. Denken we hierbij maar aan ERASMUS, het 
European Community Action Program for Education and 
Training in Technology, dat in 1987 gelanceerd werd als 
Europees uitwisselingsprogramma. Doel van deze actie 
was studenten in staat te stellen een erkende periode in 
het buitenland te studeren. Vanaf de jaren 1990 kregen al 
die initiatieven uiteindelijk een formele basis. Tegelijkertijd 
werden de mogelijkheden en de grenzen van de E.U. op het 
vlak van hoger onderwijs duidelijk vastgelegd. 
In heel deze evolutie kwam de natiestaat op het gebied van 
hoger onderwijs onder druk te staan, wat aanleiding gaf tot 
het ontstaan van arrangementen die zouden uitmonden in 
een nieuw soort beleidsruimte, waarvan de bouwstenen 
vandaag nog steeds gelegd worden.

1.2. BOLOGNA

Buiten de E.U. om kwam ondertussen het Bolognaproces op 
gang, dat een zelden geziene dynamiek veroorzaakt heeft 
op het vlak van hoger onderwijs. Harmonisatie lijkt hierbij 
in het verschiet te liggen, terwijl dit in het kader van de 
ontwikkeling van de E.U. steeds afgewezen is. Diversiteit en 
eigenheid werden als een absoluut te behouden kracht van 
Europa beschouwd. Initieel was de Unie ook helemaal niet 
betrokken bij Bologna, maar door haar netwerkkarakter is 
ze op verschillende gebeurtenissen beginnen ingrijpen.
De ministers van onderwijs van Duitsland, Frankrijk, Italië 
en het Verenigd Koninkrijk komen op 25 mei 1998 samen om 
800 jaar universitair onderwijs te vieren aan de Sorbonne 
(Université de Paris). Na de vaststelling dat het bestaan van 
de verschillende afzonderlijke systemen in Europa geen 
goede zaak is, stellen ze hierbij de Sorbonneverklaring 
op, waarin ze oproepen om de structuren van het hoger 
onderwijs in hun landen meer op elkaar af te stemmen. 
Kapstok is de idee dat Europa niet alleen een Europa van 
de euro en economie is, maar ook dat van kennis moet 
zijn. Hiervoor dienen de hoger onderwijsstructuren 
geharmoniseerd te worden.
Na een jaar blijkt deze oproep niet aan dovemansoren gezegd 
te zijn. Ondanks weerstand tegen enkele aspecten ervan, 
slaat de kern van de boodschap aan: het hoger onderwijs 
in Europa blijft achter op de economische integratie. Alle 
ministers van onderwijs van de E.U. en van de geassocieerde 
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landen ontmoeten elkaar opnieuw in 1999 bij de verjaardag 
van de universiteit van Bologna (Università di Bologna) en 
ondertekenen de Bolognaverklaring.
Deze verklaring is enerzijds een politiek statement: een 
aantal problemen van de nationale structuren en systemen 
voor hoger onderwijs zijn gemeenschappelijk; bijgevolg 
zouden de oplossingen dat ook moeten zijn. Daarbij 
wordt niet meer over harmonisering gesproken (wat bij 
de Sorbonneverklaring op weerstand stuitte), maar over 
‘compatibiliteit’ en ‘vergelijkbaarheid’. Anderzijds is de 
Bolognaverklaring een actieprogramma dat duidelijke 
doelen vooropstelt. Einddoel tegen 2010 is een ‘Europese 
Ruimte voor Hoger Onderwijs’, gekenmerkt door vrije 
mobiliteit, werkgelegenheid op de Europese arbeidsmarkt, 
en internationale competitiviteit en aantrekkelijkheid 
van het Europese hoger onderwijs. Zes meer concrete 
doelstellingen worden hiertoe vooropgesteld: 
- een geheel van makkelijk leesbare en vergelijkbare 
diploma’s;
- een hoger onderwijssysteem gebaseerd op twee cycli : 
een eerste cyclus van minstens drie jaar die toegang geeft 
tot de arbeidsmarkt (‘bachelor’), en een daaropvolgende 
tweede cyclus die leidt tot de graad van master of doctor;
- een creditsysteem;
- het bevorderen van de mobiliteit van studenten en 
personeel;
- het samenwerken op gebied van kwaliteitszorg om tot 
vergelijkbare criteria en methoden te komen;
- samenwerken aan (delen van) curricula met een 
Europese inhoud, oriëntatie of organisatie. 
Uit studies blijkt dat heel wat factoren nationaal bepaald 
blijven. De hoger onderwijsinstellingen genieten een 
groeiende autonomie, gekoppeld aan kwaliteitscontrole 
en evaluatie. Onderscheid tussen universitair en niet-
universitair onderwijs vervaagt.
De invoering van de tweeledige bachelor/master-structuur 
naar het Angelsaksische voorbeeld van een undergrate/
graduate-structuur is momenteel een duidelijke trend. 
Leidraad daarbij is het 3-5-8- model: een bachelordiploma 
na drie jaar, een masterdiploma na vijf jaar en een dotoraat 
na acht jaar. Een masterdiploma na vijf jaar is daarin 
dominant. Verder in de tekst zal duidelijk worden dat dit in 
Gent ook ruimtelijk herkenbaar is, en tevens drager is voor 
de toekomstige structurering.

1.3. ASSOCIATIE

Op 29 mei 2003 werd de v.z.w. Associatie Universiteit Gent 
(AUGent) officieel opgericht door de Universiteit Gent, de 
Hogeschool Gent, de Artevelde Hogeschool en de Hogeschool 
West-Vlaanderen, als gevolg van twee elkaar beïnvloedende 

en versterkende bewegingen. Enerzijds zorgden een aantal 
decreten van begin jaren 1990 (cf. deel II) ervoor dat het 
Vlaamse hoger onderwijs een vernieuwingsdynamiek 
kende die het landschap reeds gedeeltelijk herschikt had; 
hierbij denken we vooral aan de fusies van verschillende 
hogescholen. Anderzijds werkte de Bolognaverklaring 
als katalysator; de principes ervan werden in Vlaanderen 
aangegrepen om een grondige hervorming van het hoger 
onderwijs door te voeren. Voor de realisatie was een nauwe 
samenwerking tussen hogescholen en universiteiten nodig. 
Om dit te bewerkstelligen opteerde de politieke overheid voor 
de formule van een associatie: een samenwerkingsverband 
tussen de universiteit en één of meerdere hogescholen.
De AUGent is dus geen nieuwe onderwijsinstelling, maar een 
samenwerking tussen een aantal partners, in een bepaalde 
juridische vorm gegoten en beschikkend over middelen en 
een bestuur. Daarbij dragen de participerende instellingen 
het beheer van bepaalde materies over aan de associatie, 
terwijl ze wel zelf verantwoordelijk blijven voor hun bij 
decreet bepaalde opdrachten.
Eigenlijk verschaft de AUGent een gestructureerd kader 
aan een samenwerking, die voordien reeds bestond tussen 
de verschillende leden. Ze onderscheidt zich door een 
sterke geografische verankering, met geconcentreerde 
aanwezigheid in Oost- en West-Vlaanderen. Het is de 
ruimtelijke aanwezigheid van de partners in Gent die het 
voorwerp zal uitmaken van het verdere onderzoek.

1.4. ASSOCIATIE DISCUSSIE

De bachelor- en masterstructuur ter harmonisering van 
het Europese hoger onderwijslandschap wordt met het 
structuurdecreet van 4 april 2003 ingevoerd. Daarin 
beslist de Vlaamse overheid dat zowel universiteiten als 
hogescholen academische bachelors en masters kunnen 
aanbieden. De betrokken opleidingen aan de hogescholen 
doorlopen als gevolg hiervan een academiseringsproces 
tot 2013. Een aantal hogeschoolopleidingen wordt 
geaccrediteerd en zal dan van hetzelfde niveau zijn als 
de universitaire opleidingen. Parallel aan dit proces 
wordt ook een sterkere profilering van de professionele 
bacheloropleidingen aangemoedigd.
Ik ga even verder in op hoe men dit tegen 2013 
organisatorisch wil vormgeven, omdat dit voor heel 
wat ruimtelijke consequenties zal zorgen. Tijdens de 
(academische ) opening van het academiejaar 2008-2009 
stelde de Hogeschool-Universiteit Brussel (H.U.B.) deze 
thematiek centraal. In een compilatiefilmpje, terug te vinden 
op de site http://www.hubrussel.be/eCache/HUB/20/508.
html (laatst bezocht op zaterdag 2 mei 2009), geven vier 
hoofdrolspelers hun visie over de toekomst van het hoger 
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onderwijs in Vlaanderen: Willy Claes (voorzitter Associatie 
Universiteit-Hogeschool Limburg), André Oosterlinck 
(voorzitter Associatie Katholieke Universiteit Leuven), Jean-
Luc Vanraes (voorzitter Universitaire Associatie Brussel) 
en Luc Van den Bossche (voorzitter Associatie Universiteit 
Gent) komen aan het woord. Meningen verschillen over 
hoe de grootschalige en ongetwijfeld zeer ingrijpende 
reorganisatie uitgevoerd zal moeten worden. Aangezien ik 
me hier toespits op het Gentse grondgebied, zal de mening 
van de voorzitter van de AUGent doorslaggevend zijn bij een 
schets van de ruimtelijke gevolgen en conceptvormingen. 
Vroeger bestonden er drie verschillende opleidingsniveaus: 
een universitair niveau van twee cycli, een hogeschool 
niveau van één cyclus en een hogeschool niveau van twee 
cycli. Onder invloed van de verschillende decreten van de 
jaren 1990 en de Bolognaverklaring worden de universitaire 
opleidingen en de hogeschool opleidingen van twee cycli 
tegen 2013 op hetzelfde niveau gebracht. Vraag is dan of er 
organisatorisch drie lagen behouden blijven, dan wel men 
naar een binair stelsel moet evolueren. Volgens Luc Van 
de Bossche kan een drielagen systeem theoretisch blijven 
bestaan, maar is het in de praktijk niet verdedigbaar om alle 
scholen op het kleine Vlaamse grondgebied te behouden. 
Zeker niet gezien de benchmarking van universiteiten en 
hogescholen niet langer gebeurt op de binnenlandse markt, 
maar vandaag de dag minstens op de Europese markt, en 
in een volgende generatie vermoedelijk op wereldvlak. Hij 
pleit dan ook voor een tweeledige organisatie: enerzijds 
de academische opleidingen, anderzijds de professionele. 
Een totale inkanteling is vooral geliefd bij de kleinere 
associaties, terwijl behoud van de hogescholen met een 
apart professioneel opleidingsaanbod meer stemmen haalt 
bij de grotere. Een stelling gaat er bijgevolg van uit dat de 
academische opleidingen geïncorporeerd zullen worden 
door de universiteit en dat de professionele bachelors 
daarnaast apart blijven bestaan in de hogescholen. De rol 
van de associatie zal er dan, aldus Luc Van de Bossche, in 
bestaan de wederzijdse bevruchting te behouden en te 
stimuleren. Wanneer de vraag gesteld wordt naar wat 
de belangrijkste processen zullen zijn bij het integreren 
van de academische opleidingen, antwoordt de voorzitter 
tweeledig: enerzijds zal er aandacht moeten uitgaan naar 
het inhoudelijke en anderzijds naar het materiële. Bij dit 
laatste item kaart hij kort aan dat er zich problemen zullen 
voordoen met de gebouwen. Het is hierop dat ik wens in 
te spelen. Wat betekent dit nu allemaal? Welke ruimtelijke 
impact zal een binair stelsel met zich meebrengen?
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2. RUIMTELIJKE AFBAKENING

2.1. LIGGING ASSOCIATIEPARTNERS

Om een ruimtelijk concept te vormen over de toekomst van 
de Associatie Universiteit Gent, is eerst een analyse nodig 
van de sites gelegen te Gent. Voor de visievorming beperk 
ik me tot het grootstedelijk gebied Gent, omdat ik meen dat 
het op deze schaal is dat een nieuw ruimtelijk draagvlak 
voor een volgend hoofdstuk binnen het hoger onderwijs 
ingeleid moet worden. Van de vier associatiepartners 
hebben slechts drie voet aan de grond in dat grootstedelijk 
gebied. De Hogeschool West-Vlaanderen (de partner met 
het kleinste studentenaantal) zal bijgevolg niet mee in het 
ruimtelijke concept worden opgenomen.

LIGGING PARTNERS BUITEN GROOTSTEDELIJK GEBIED GENT
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LIGGING PARTNERS BINNEN GROOTSTEDELIJK GEBIED GENT
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Bij het lokaliseren van de associatiepartners is eerst en vooral 
een ruimtelijk patroon waar te nemen bestaande uit een 
gordel en twee lobben. De universiteit heeft zich doorheen 
de geschiedenis steeds verder zuidwaarts uitgebreid (cf. 
deel I), terwijl de binnenstedelijke gebouwen stand hielden 
en/of zelfs versterkt werden. Deze beweging heeft ervoor 
gezorgd dat de huidige vorm van een ‘universitaire gordel’ 
tot stand kwam.

GORDEL UNIVERSITEIT
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Daarnaast kennen de hogescholen een minder gewortelde 
geschiedenis: beide zijn het gevolg van grote fusies uit de 
jaren 1990. Opvallend hierbij is toch dat ook deze vennoten 
een eigen ruimtelijk patroon ontwikkeld hebben. Ik 
omschrijf het als twee ‘lobben’ met ieder hun eigenheid.
De universitaire gordel en de twee lobben kruisen elkaar op 
een geschiedrijke plek: de Blandijnberg…

LOB HOGESCHOOL GENT
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2.2. INTERNE ORGANISATIE

In wat volgt, ga ik kort in op de ruimtelijke patronen binnen 
elk gebied.
De Hogeschool Gent is ontstaan in 1995 als een fusie 
van dertien hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap 
en de Stad Gent. In 2001 volgde er nog een fusie met de 
Provinciale Hogeschool Mercator. Naast de eenentwintig 
materopleidingen, biedt de school momenteel vijfentwintig 
professionele en veertien academische bacheloropleidingen 
aan. Daarbij wordt nog een gamma aan andere opleidingen, 
zoals de lerarenopleiding, en een aantal bachelor-na-
bachelor- en master-na-masteropleidingen onderwezen. 
Met een studentenaantal van ongeveer 14.500 en net geen 
2.000 medewerkers (januari 2007), is de Hogeschool Gent 
de tweede grootste partner van de associatie.
Een ruimtelijk patroon bij deze vennoot bestaat in de 
vorming van clusters. Grotere gebouwen groeperen zich 
niet enkel met andere hogeschoolgebouwen, maar ook 
met universitaire sites. Een belangrijke as loopt langs 
twee grote clusters en kruist daarbij de spoorweg ter 
hoogte van het Sint-Pieters-station. Het is niet louter een 
verbinding tussen scholen, maar tevens een belangrijke 
vervoersas voor de Gentenaar, zowel de fietser als de 
openbaar vervoergebruiker. Vele studenten verplaatsen 
zich langs deze baan, waardoor langsheen deze as zich 
een aantal studentgerichte activiteiten ontwikkeld hebben 
(waaronder copyshops), en er naar en van deze weg vele 
zijtakjes vertrekken waar studentenvoorzieningen, in dit 
geval voornamelijk koten, op geënt worden. De as irrigeert 
als het ware het omliggende gebied.
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Het fusieakkoord van de Arteveldehogeschool werd op 12 
december 2000 ondertekend door vier hogeschoolbesturen. 
Voor de tweede lob, waar de filialen van deze school 
voornamelijk in terug te vinden zijn, valt een heel 
ander patroon waar te nemen. Met een studentenaantal 
van ongeveer 8.800 (januari 2007) en net geen 1.000 
medewerkers (oktober 2007), is deze de kleinste van de 
Gentse partners. Toch zijn er heel wat gebouwen waar 
naast de drie masteropleidingen, één academische en 
veertien professionele bacheloropleidingen onderwezen 
worden, alsook een aantal andere opleidingen, waaronder 
postgraduaten. Ze zijn niet geclusterd, maar bijna 
gelijkmatig verspreid over de hele lob die voor een groot 
deel in het historische stadscentrum afgebakend wordt. Één 
as waarlangs de studenten zich verplaatsen is bijgevolg niet 
traceerbaar. Ze bewegen met het ritme van de binnenstad, 
in een kluwen van kleinere straatjes.
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Op hoe de gebouwen, resp. sites binnen de universiteitsgordel 
tot stand gekomen zijn, is in vorige delen reeds uitvoerig 
ingegaan. Daarbij werd duidelijk dat eerst grotere complexen 
in het historische stadscentrum ingenomen en gebouwd 
werden om onderdak te bieden aan de verschillende 
faculteiten. Later kregen grotere campussen vorm, 
voornamelijk in het zuidelijke stadsgedeelte. De uitbreiding 
van de universiteit zorgde voor een ruimtelijk patroon dat 
eerst en vooral bestaat uit een heel dense kern ter hoogte 
van de Blandijnberg - Sint-Pietersplein - Overpoortstraat. In 
het noorden maakt de gordel een bocht westwaarts en het 
is ook die knik die zorgt voor een geleidelijke overgang naar 
een minder dens universiteitsweefsel. In het zuiden wordt de 
kern fysiek afgesloten door de kleine ring rond Gent, de R40. 
Deze drukke verkeersas is vooral een mobiliteitsknelpunt 
en minder een ware breuk in de overgang naar andere 
complexen. De breuk is er even verderop wel, en kan 
gesitueerd worden ter hoogte van de spoorweg: er is een 
duidelijk verschil tussen het gebouwde ten noorden en ten 
zuiden ervan. Tunnels onder de hoger gelegen spoorweg 
zorgen wel voor een verkeersveilige overgang, maar het 
ruimtegevoel, de ‘universitaire aanwezigheid’ verandert 
totaal. Een weefsel van dichte bouwblokken maakt ten 
zuiden van de as ook plaats voor vrijstaande bebouwing. 
Universiteitscomplexen in het weefsel worden grote 
eilanden tussen de kleine private eilanden van vrijstaande 
woningen.
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Tien faculteiten zijn gelegen binnen de grootstedelijke 
afbakening Gent, terwijl de faculteit van de Diergeneeskunde 
zich ten zuidoosten van de grens bevindt. De vakgroepen 
van de faculteiten verspreiden zich over verschillende 
universitaire sites. Dit zorgt ervoor dat er niet enkel 
bewegingen zijn tussen de campus en het studentenkot, 
maar dat er tevens grote studentenstromen tussen de 
campussen onderling plaatsvinden. Over hoe deze fluxen 
juist in het stratenpatroon tot stand komen, bestaan geen 
gegevens. Het is immers moeilijk bij tellingen één student 
van de andere te onderscheiden. Een imaginaire kaart van 
de banden tussen de hoofdzetels van de faculteiten en 
de vakgroepen gehuisvest in andere gebouwen, kan wel 
gemaakt worden. Deze kaart maakt enerzijds duidelijk dat 
er faculteiten zijn die alle vakgroepen concentreren op één 
site, terwijl andere faculteiten de vakgroepen (verplicht) 
spreiden over meerdere zones. Daarbij zijn het voornamelijk 
de grote campussites in het zuiden die geen facultaire 
hoofdzetel hebben, maar eigenlijk een verzameling zijn van 
afdelingen van verschillende faculteiten. Anderzijds valt op 
dat de onderlinge stromen vooral noord-zuid gericht zijn. 
Meer dan de helft van de Gentse studenten gebruikt bij deze 
interne verplaatsingen de fiets en ongeveer één op vijf gaat 
te voet, waardoor verbindingen hoofdzakelijk op de zwakke 
weggebruiker afgesteld (zullen) moeten worden. Bij nader 
onderzoek blijkt op deze noord-zuid as een route, namelijk 
de ‘campusroute’, reeds in ontwikkeling.
In de kantlijn is het wel belangrijk te vermelden dat door 
een systeem van keuzevakken en individuele curricula, 
de aangeduide verbindingen tussen de campussen niet 
de enige zijn. Ze geven enkel de hoofdstromen, of zo men 
wil de vaste stromen, weer. Het is dan ook belangrijk een 
zekere aandacht naar deze verbindingen te laten uitgaan, 
maar {daarnaast is het belangrijk om >terzelfder tijd }goed 
te beseff en en in rekening te brengen dat dit niet de enige 
verplaatsingsassen zijn.
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Binnen de universiteitsgordel zijn er twee tracés 
vergelijkbaar met de as, afgebakend binnen de lob van 
de Hogeschool Gent. Het tracé dat de binnenstad via de 
studentenwijken verbindt met de zuidelijke stadswijken, 
kreeg de naam campusroute, waarnaar hiervoor reeds 
verwezen werd. Het is één van de hoofdstedelijke fietsroutes 
die in het fietsplan van 1993 ontwikkeld werden. Deze 
kaderen binnen een bovenlokaal functioneel fietsnetwerk 
van de provincie Oost-Vlaanderen. Doel is een aantal 
belangrijke sites van de universiteit met elkaar te verbinden, 
waarbij de flankerende attractiepolen dan ook voornamelijk 
gericht zijn op de omvangrijke studentenpopulatie. De 
ligging en optimalisatie van deze route werd reeds in 
verschillende studies onderzocht en wordt hier verder niet 
in vraag gesteld. Het spoor van een alternatieve campusroute 
heb ik na het lezen van de optimalisatiestudie van TRITEL 
(2003) dan ook verlaten. Van noord naar zuid zou de weg 
kunnen omschreven worden als gaande van volledige 
verzadigdheid aan studentenactiviteiten naar uiteindelijk 
bijna geen faciliteiten meer buiten de grote campussites. 
De ervaring langsheen deze weg komt hiermee duidelijk 
overeen. De route is afgebakend zoals aangeduid op de 
kaart en een uitbreiding zuidwaarts richting de Pinte en 
Zwijnaarde is gepland.
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Een andere belangrijke draagas gelegen binnen de gordel, is 
de Coupure. Deze fietsroute langs het water zorgt dagelijks 
voor talrijke verplaatsingen van de fietsende student. De 
weg ligt te midden van studentenbuurten en verbindt de 
in het centrum gelegen sites met de westelijke campussen. 
Naast enkele grote gebouwen als die van een kleuter- en 
lagere school, een fitnesscentrum en een universitaire 
campus, wordt er voornamelijk gewoond langs de as zelf. Ze 
oefent wel een aantrekking uit op de omgeving, waardoor 
studentikoze cafés, eethuizen, studentenkoten, enzovoort 
zich hier komen vestigen, terwijl de studenten (en andere 
buurtbewoners) steeds terugkeren naar deze as om zich van 
A naar B te verplaatsen. De puur functionele activiteit van 
het verplaatsen gaat vergezeld van een recreatieve functie: 
lopen langs het water lijkt hier de favoriete bezigheid van 
velen onder ons.
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3. HET NETWERK ALS CONCEPT

In deel II werd beschreven hoe het hoger onderwijs zich als 
een netwerk heeft gevormd op het niveau van de stad en hoe 
de sites daarbinnen geëvolueerd zijn. Bij de start van deel III 
leidden we reeds in dat het hoger onderwijs gekaderd moet 
worden binnen de netwerkmaatschappij. Alvorens tot de 
vorming van een eigen visie over te gaan, wordt het netwerk 
als concept theoretisch onderzocht.

3.1. HET NETWERK ALS MATERIËLE 
BESTAANSVORM

Kurt De Wit beschrijft in het eerste hoofdstuk van zijn 
doctoraatsonderzoek de maatschappij in verandering, 
waarbij een deel aan de netwerktheorie van Manuel Castells 
gewijd wordt. De analyse die deze laatste ontwikkelt, neemt 
het informatietijdperk an sich als uitgangspunt en is niet 
gegrond in een analyse van de moderniteit. Dit impliceert 
echter niet dat we in een tijdperk van informatie leven (elke 
menselijke samenleving is namelijk gebouwd op informatie), 
maar het duidt op een historische periode waarin mensen 
activiteiten uitvoeren op basis van een nieuw technologisch 
paradigma. Die informatiemaatschappij is gebaseerd op 
een samenvloeiing van evoluties: de ontwikkeling van 
informatie- en communicatietechnologieën enerzijds en het 
ontstaan van een netwerklogica anderzijds. De technologie 
verandert daarbij de materiële basis van onze samenleving 
drastisch en met ongeziene snelheid. We bevinden ons in 
een overgangsperiode waarin het moderne in sneltempo 
afgezworen wordt. Tijd en ruimte zijn in de hedendaagse 
maatschappij dan ook erg aan verandering onderhevig. 
Organisaties bevinden zich ook binnen deze hervorming 
en enkel de netwerkonderneming, aldus Castells, kan 
op een voldoende efficiënte manier kennis genereren 
en verwerken, en is flexibel genoeg om zich aan de snel 
veranderende omgeving aan te passen; een interessante 
en belangrijke stelling als vertrekpunt voor de ruimtelijke 
conceptvorming. Die onderneming moet immers op het 
gebied van het hoger onderwijs niet enkel bekeken worden 
op Europees organisatorisch niveau, maar vindt tevens 
wortels in de ruimtelijke realiteit van de stad.
De logica van een netwerk bestaat uit verbindingen tussen 
punten. Het verplaats, verdeelt en verspreidt objecten, 
waarbij een onderscheid dient gemaakt te worden tussen 
onvolmaakte en perfecte netwerken. Het perfecte netwerk 
vervoert geen lichamen, maar informatie in een virtuele 
ruimte: alle punten staan voortdurend in onmiddellijk 
contact met elkaar. De digitale bereikbaarheid biedt de 
mogelijkheid om informatie en mensen te bereiken zonder 
dat hiervoor enige lichamelijke verplaatsing nodig is. 

Er wordt gezorgd voor een ogenblikkelijke en volledige 
toegankelijkheid, een beschikbaarheid van alles op alle 
plaatsen, wat resulteert in een opheffing van tijd en ruimte. 
Daartegenover staan de onvolmaakte netwerken die wel 
lichamen en objecten vervoeren. Deze zijn traag en zwaar en 
dienen fysiek in de ruimte verplaatst te worden, waardoor 
een impact op de structurering ervan niet uitblijft.
Naast het organisatorisch netwerk, is het de fysieke 
aanwezigheid van het onvolmaakte netwerk van het hoger 
onderwijs dat in de stad Gent vorm krijgt, en dat dringend 
nood heeft aan een ruimtelijk kader.

3.2. NETWERKELEMENTEN: KNOOPPUNTEN 
VERSUS VERBINDINGEN

De lijn tussen verbinden en isoleren is zeer scherp en 
tegelijkertijd erg dun binnen het netwerk… Een netwerk 
heeft namelijk één groot nadeel, wat voortvloeit uit het feit 
dat het functioneert op basis van een tweeledige logica: 
inclusie versus exclusie. Een netwerk zorgt niet enkel voor 
de verbinding tussen knooppunten, maar sluit ook uit. Als je 
niet tot het netwerk behoort, sta je er buiten, hoor je er niet 
bij, en word je niet betrokken in het verwerven van kennis 
en informatie. Uitsluiting is trouwens een gevaar waar de 
gehele huidige maatschappij aan blootgesteld wordt.

Daarnaast biedt het netwerk wel één groot voordeel, wat 
erg kritiek is in onze snel veranderende maatschappij: 
het is een open, dynamisch systeem dat kan uitbreiden, 
zolang dezelfde communicatiecodes gedeeld worden, zoals 
bijvoorbeeld dezelfde doelen nastreven. Knooppunten 
kunnen alzo gemakkelijk worden bijgemaakt en ingeplugd, 
op voorwaarde dat de verbindingen flexibel genoeg zijn.
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We zouden het stedelijke netwerk van het hoger onderwijs 
kunnen beschouwen als een constellatie van gangen en 
kamers. De kamers, de kruispunten zo men wil, liggen daarbij 
vast in de ruimte en kunnen geassocieerd worden met de 
sites, de campussen, de gebouwen of gebouwenclusters. Op 
macroniveau - voor de visie die opgesteld wordt - zijn ze de 
reële knooppunten waar men in het netwerk kan inpluggen. 
Plaatsgebonden, zijn het enkel deze plekken die je toegang 
kunnen verlenen tot het circuit. Door meer informatie 
op te nemen en efficiënter te werken, verhogen ze hun 
waarde en verwerven alzo een meer voorname plek binnen 
het netwerk. Op microniveau zullen deze kamers verder 
uitgewerkt worden en zal aangetoond worden dat hier de 
deur open of dicht gaat. Het zijn de kamers die zorgen voor 
toegang en uitsluiting. 
De gangen daarentegen zijn veel flexibeler en de verbinding 
die via deze weg gelegd kan worden, speelt zich af op 
meerdere niveaus: virtueel en mobiel. (Het is de laatste 
categorie die verder in dit werk aan bod komt.) Men 
heeft daarbij een keuze tussen verschillende gangen om 
de kamers te bereiken. Zoals in de inleiding aangehaald 
werd, bestaat een oligarchisch netwerk uit ongelijke 
knooppunten. Bepaalde knooppunten zijn belangrijker dan 
andere, waardoor ook de verbindingen asymmetrisch zijn. 
Connecties die heel belangrijk zijn en veel gemaakt worden, 
kunnen een verankering krijgen in de ruimte, kunnen 
met andere woorden als reële route uitgewerkt worden. 
Voor de andere verbindingen is het belangrijk dat ze niet 
artificieel vastgelegd worden, zodat fysieke connecties via 
verschillende wegen mogelijk blijven.
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4. CONCEPTVORMING OP MACROSCHAAL

4.1. TWEE HOOFDDOELSTELLINGEN

Uit voorgaande analyse en theoretische onderbouwing kan 
op macroschaal een concept naar voor geschoven worden 
wat betreft de ruimtelijke afbakening. Hiermee tracht ik een 
eerste antwoord te bieden op de ruimtelijke consequenties 
die de hogeschoolhervormingen met zich zullen meebrengen. 
De visie omvat twee hoofddoelstellingen: de uitwerking van 
drie overlappende netwerken met een brandpunt en een 
structurerend principe.

DRIE OVERLAPPENDE NETWERKEN:
- een academische gordel
- twee professionele lobben

Hogescholen en universiteiten hebben zich - waarschijnlijk 
zonder zich dit te realiseren - op een bepaalde manier 
georganiseerd (zie boven). Het gaat hier om een ruimtelijke 
logica die eigenlijk van nature aansluit op de gewenste 
organisatorische tweeledigheid. Vanuit ruimtelijk standpunt 
is het dan ook mijn {overtuiging >vaste voornemen (of 
bedoeling) }deze structuur te behouden, te versterken en 
verder uit te buiten. Voor de twee lobben en de gordel wordt 
op basis van de theorie een apart netwerk uitgewerkt. 
Via knooppunten worden de drie netwerken aan elkaar 
geregen, waardoor er één overkoepelend netwerk ontstaat, 
bestaande uit verschillende subcircuits.

STRUCTUREREND PRINCIPE:
- uitwerking van irrigatie-assen

Een aantal assen worden vormgegeven als één van de 
belangrijke asymmetrische gangen en krijgen dus een 
verankering in de ruimte. Een dubbele doelstelling wordt 
hierbij nagestreefd. Enerzijds structureert ze het gebied 
(de lob of de gordel) op het gebied van verkeersveiligheid, 
waarbij het vooral voor de fietsende student een 
belangrijke verbindingsweg dient te worden. De as voert 
zo een aantrekking uit op de omgeving: vanuit de buurt 
keren mensen steeds terug naar deze drager om hen te 
vervoeren.
Daarnaast structureert de weg het gebied als een soort 
irrigatiehoofdas. Door de functie als hoofdverbinding 
zal de weg een hoge frequentie aan studenten vervoeren 
en is het ook interessant om hierlangs voorzieningen 
voor deze categorie te voorzien (zoals broodjeszaken, 
copyshops, gespecialiseerde boekenhandels). Hierbij kan 
zowel gedacht worden aan functies die de weg rechtstreeks 
flankeren als aan inplantingen in het achtergelegen gebied, 
waar belang gehecht moet worden aan een goede balans 
tussen studentikoze en niet-studentikoze activiteiten. Het 
is immers een kracht van Gent dat de stad niet enkel een 
‘studentenstad’ is. Noch een volledige studentenbuurt, 
noch een volledige woonbuurt langs de afgebakende 
irrigatiedragers wordt verdedigd. Een inkanteling in één 
van beide groepen zou best vermeden worden en aandacht 
moet hier dan ook naar uitgaan. Studenten zorgen immers 
voor leven in de buurt op elk uur van de dag, terwijl de vaste 
bewoners bijdragen tot zorg van en rust in het straatbeeld.
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4.2. PROFESSIONELE LOBBEN

4.2.1. EEN EIGEN NETWERK

Één van de hoofddoelstellingen is het behouden en 
versterken van de twee lobben, die conceptmatig als 
professionele lobben worden aangeduid en waar de 
professionele opleidingen (verder) gehuisvest zullen 
moeten worden. Elke lob heeft een eigen structuur, een 
eigen opbouw, een eigen logica. Binnen de associatie pleit 
men voor behoud van de eigenheid van de partners, gezien 
deze reeds jaren een eigen organisatiestructuur en -systeem 
bezitten. Vanuit ruimtelijk standpunt is het zeker ook 
verdedigbaar dat een eigen ruimtelijk netwerk ontwikkeld 
kan worden, verbonden aan de stedelijke context waarin 
beide zich bevinden. Daarbij is het belangrijk dat er een 
overlapping is waar ‘uitwisseling’ plaatsvindt.  

4.2.2. IRRIGATIE-ASSEN

Eigenheid is belangrijk, maar daarnaast is het versterken 
van onderlinge dwarsverbanden tevens een doelstelling 
van de associatie. Om niet helemaal los te staan van de 
academische gordel, is een fysiek zwaartepunt waar de drie 
systemen samenkomen, de overlapping, niet voldoende. 
Om de lobben intern te organiseren en te verbinden met de 
gordel, dient het systeem van ‘irrigatie-assen’ uitgewerkt te 
worden: van en naar deze weg vertrekken er vele zijtakjes 
waar studentenvoorzieningen op geënt worden. De as 
irrigeert als het ware het omliggende gebied. Elke lob dient 
voorzien te worden van zulk een geleider, die een begin- 
en eindpunt heeft in een knooppunt van de academische 
gordel.
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De irrigatie-as van de zuidwestelijke lob is een evidente 
keuze, die duidelijk volgt uit de analyse. Het is een 
belangrijke fiets- en openbare vervoersas en knoopt ter 
hoogte van campus de Bijloke enerzijds en ter hoogte van 
campus de Sterre anderzijds aan op de academische gordel. 
De weg behoeft momenteel geen verdere aanpassingen 
(vernieuwingen werden recentelijk uitgevoerd) en 
vervult de rol van irrigatiedrager reeds in belangrijke 
mate. Daarenboven zijn de werken aan het station en zijn 
omgeving volop bezig en is het dus even afwachten wat dit 
alles geven zal.

IRRIGATIE-AS PROFESSIONELE LOB 1
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Voor de noordoostelijke lob is deze as moeilijker te 
bewerkstelligen. Toch denk ik dat het van belang is ook 
hier één af te bakenen omwille van verschillende redenen. 
Ten eerste meen ik dat ook deze lob van enige structuur 
moet worden voorzien en dat er ruimtelijke duidelijkheid 
gecreëerd moet worden in de stedelijke dichtheid. 
Vervolgens is het belangrijk dat ook hier de studenten zich 
op een vlotte en aangename manier kunnen verplaatsen 
langs een verkeersveilige drager, die niet enkel een groot 
deel van de hogeschoolgebouwen zou verbinden, maar 
tevens een connectie maakt met de academische gordel. Ten 
slotte wil ik aanstippen dat deze weg naast het geven van 
een ruimtelijke structuur aan de lob, dit tevens kan doen 
voor dit stadsgedeelte als geheel. 
Voor het tracé wordt een waterweg, bestaande uit delen 
van Schelde en Leie, gekozen. Deze as draagt vele potenties 
in zich die tot op heden nog volop in ontwikkeling en lang 
nog niet helemaal uitgebuit zijn. Fietsen langs het water en 
vervoer over het water zijn daarbij voorname activiteiten. 
De exacte vormgeving vraagt een studie an sich, maar het 
principe dat ook deze weg als irrigatie-as met verscheidene 
zijtakken zou kunnen optreden wil ik hier verdedigen. Een 
gezonde menging van studentenverblijven in stedelijke 
buurten lijkt mij daarbij een belangrijk punt. Langsheen 
de as bevinden zich naast de campussen reeds enkele 
attractiepolen, waaronder het zwembad Van Eyck en de 
Graslei. In het midden wordt de waterweg geflankeerd 
door het Dampoortstation, waardoor een analogie met 
de voorgaande lob ontstaat. Start- en eindpunt, zijnde 
snijpunten met de academische gordel, zijn te situeren ter 
hoogte van het Pand (hoofdadres van de associatie) en ter 
hoogte van Ledeberg, aansluitend op de Muinkschelde (site 
van de Universiteit Gent).
Ter zijde is aan te halen dat de waterdrager gesloten zou 
kunnen worden via de Muinkschelde, over de Ketelvaart, 
naar de Leie, om hier uiteindelijk het Pand weer te 
bereiken.

IRRIGATIE-AS PROFESSIONELE LOB  2
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4.3. ACADEMISCHE GORDEL 4.3.1. HERSTRUCTURERING

Momenteel bevinden zich in de academische gordel de meeste 
universitaire sites en een aantal hogeschoolgebouwen. 
Herstructureren van de sites gelegen in de binnenstad en 
het verdichten van de campussen er buiten, kunnen volgens 
het Toetsingskader Ruimtelijk Beleid UGent (2004) gezien 
worden als mogelijke oplossingen voor het toekomstige 
ruimtetekort. Doel van de afbakening is dan ook dat de sites 
binnen deze gordel in eerste instantie geherstructureerd 
en verdicht worden, zodat een optimaal academisch 
ruimtegebruik kan ontstaan. Hierbij moet het onroerend 
goed van de hogescholen gelegen binnen deze afbakening, 
mee op de discussietafel komen. Als er organisatorisch 
gekozen wordt voor een binair stelsel, dan moet dit ruimtelijk 
ook nagestreefd worden en dan zouden de academische 
opleidingen in deze gordel moeten plaatsvinden, terwijl 
de professionele opleidingen gehuisvest zijn/worden in 
de lobben. Omwille van het feit dat sommige opleidingen 
plaatsgebonden zijn, zoals bijvoorbeeld deze in de medische 
sector, zal een optimale academische gordel misschien 
niet bestaan, maar moet alleszins nagestreefd worden. Op 
termijn zullen lokalen die momenteel tot de hogescholen 
behoren dan ook flexibeler moeten kunnen gebruikt worden 
door de universiteit en vice versa. In realiteit lijkt dit echter 
verre toekomst. Tweemaandelijks vindt een bijeenkomst 
plaats waarop een aantal zaken zoals het onderlinge gebruik 
van lokalen tussen de associatiepartners besproken wordt. 
Momenteel moet er (nog) huur betaald worden voor dit 
soort gebruiken …
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4.3.2. UITBREIDING

Mocht op termijn toch uitbreiding nodig zijn, dan stel ik 
voor deze in zuidoostelijke richting te doen. Momenteel 
bevindt zich daar de elfde faculteit, namelijk die van 
de Diergeneeskunde. De campus verhuisde in de jaren 
1990 van het oude gebouw aan het Gentse Casinoplein 
in het stadscentrum naar een flatgebouw in Merelbeke, 
dat al tien jaar leegstond en in een mum van tijd tot een 
modern kliniekencomplex werd omgebouwd. Belangrijke 
verhuisredenen waren de te klein geworden paviljoenen 
aan het Casinoplein en de versleten uitrusting. Bovendien 
kampte men met milieuhinder en infectieuze ziekten; wat 
de dieren achterlieten, belandde op een mesthoop aan 
de Coupure Rechts, midden in de stad. De faculteit bleek 
daarenboven moeilijk bereikbaar. Kortom, voldoende 
redenen om zich in een nieuw onderkomen te vestigen, 
waarbij veel aandacht uitgegaan is naar de vernieuwde 
infrastructuur.

VERHUIS FACULTEIT DIERGENEESKUNDE



UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

GRIET HANEGREEFS - DE GROTE GEBOUWEN VAN GENT, EEN RUIMTELIJKE ANALYSE170

Men heeft wel moeten inboeten aan de ruimtelijke connectie 
met de andere universitaire sites. De faculteit is vandaag 
een buitenbeentje, waarbij er als het ware een groot gat 
in de verbinding met de rest van de universiteit bestaat. 
Letterlijk zijn er wel verbindingswegen aanwezig: een goede 
bereikbaarheid wordt via de autosnelweg en de ringvaart 
verzekerd, en ook met de fiets kan de site bereikt worden. De 
leegte situeert zich vooral op het niveau van de zijdelingse 
attractie. De fysieke verbindingsassen lopen hier door een 
soort niemandsland wat academische voorzieningen betreft. 
Daarenboven verblijven de studenten meestal in Merelbeke 
zelf, waardoor de breuk nog groter wordt aangezien de 
routes niet gebruikt en de verbindingen dus niet gemaakt 
worden. Op zich is dit niet zo’n groot probleem omdat de 
campus aan één faculteit toebehoord en de vakgroepen zich 
niet spreiden over andere sites. De ligging wordt vooral 
belangrijk eens de academische gordel ‘verzadigd’ zal zijn. 
Ik meen dat er dan een uitbreiding in zuidoostelijke gezocht 
zal moeten worden, zodat de faculteit Diergeneeskunde niet 
verder afgezonderd geraakt, maar wel geïntegreerd kan 
worden in een groter geheel. Daarbij zullen de ringvaart en 
haar flankerende percelen een voorname rol spelen.
Een uitbreiding in noordoostelijke richting wordt trouwens 
afgewezen. We botsen daar op het natuurgebied Boergooien-
Ossemeersen enerzijds en het sport- en recreatiedomein 
aan de Blaarmeersen anderzijds. Als vanzelfsprekend is het 
niet opportuun hier naar academische uitbreiding op zoek 
te gaan. 

UITBREIDINGSGEBIED NOORDOOSTEN
AFGEWEZEN

UITBREIDINGSGEBIED ZUIDWESTEN
AANGERADEN
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4.3.3. IRRIGATIE-ASSEN MET ONDERBREKINGEN

Als laatste doelstelling binnen de academische gordel 
dienen twee routes zich aan om verder als irrigatie-assen 
ontwikkeld te worden, ook hier met een nadruk op het 
fietsverkeer. Het is mijn inziens een grote troef dat de 
afstanden afgelegd binnen de academische gordel, te voet 
of met de fiets kunnen gebeuren. De afbakening van de twee 
verkeersroutes kunnen daarbij enkel als geleider fungeren, 
als het aanbieden van een verkeersveilige en aangename 
verbinding, die het omliggende gebied irrigeren. Over 
de positieve vermenging van studentikoze met niet-
studentikoze activiteiten sprak ik me reeds uit: er moet 
gestreefd worden naar een gezonde mix. 
beeld
De sector rond de Coupure is daarvan een goed voorbeeld. 
Woonbuurten met voorzieningen gericht op de bewoners én 
op de studentenpopulatie vormen hier een homogeen geheel. 
Het zijn daarbij niet enkel studenten of buurtbewoners die 
zorgen voor een aangename (woon)omgeving, het is de 
mix die dit bewerkstelligt. Langs de Coupure zelf zou een 
systeem op poten kunnen gezet worden van een zijde met 
doorgaand verkeer en een zijde met verblijfsactiviteiten. 
Momenteel is de Coupure Links reeds ontwikkeld als 
aangename fietsroute, maar de Coupure Rechts laat te 
wensen over. Mits kleine ingrepen, zoals het plaatsen van 
nieuwe banken, een grotere connectie tussen het water en 
de verblijver, de creatie van een aangename waterkant, kan 
deze zijde ook ten volle benut worden en zo een tegenwicht 
vormen voor studentikoze activiteiten die de as rechtstreeks 
flankeren. De afbakening van deze ontwikkeling start aan 
het kruispunt met de Nieuwe Wandeling en eindigt ter 
hoogte van de Leie.

IRRIGATIE-AS 1 ACADEMISCHE GORDEL
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De tweede irrigatie-as bestaat ten dele uit de campusroute, 
waar ik afwijk van het gehele tracé, omdat er volgens mij 
slechts een deel van de huidig afgebakende campusroute 
als zodanig ontwikkeld zal moeten worden. Daarbij zijn 
start- en eindpunt het kruispunt van de route met de R40 
enerzijds en met de De Pintelaan anderzijds.
Het noordelijke deel van deze tweede irrigatie-as vervult 
reeds grotendeels haar functie. De weg loopt door 
studentenbuurten en wordt geflankeerd door verschillende 
kleine handelszaken. Er heerst een quasi optimale irrigatie, 
en op vlak van mobiliteitsontwikkeling zijn er reeds 
projecten in de maak. Het meeste werk is er nog ten zuiden 
van de spoorweg. De breuk is niet echt voelbaar op de 
route zelf, maar ligt vooral in het omliggende gebied. Zoals 
blijkt uit de analyse, bestaat deze buurt voornamelijk uit 
vrijstaande eengezinswoningen. De inplanting van enkele 
kleinschalige studentenvoorzieningen langsheen deze as, 
zoals een aantal studentenkoten of -homes waaraan men 
een groot tekort blijkt te hebben, zou de breuk al kunnen 
verlichten. Ik meen dat, mits de juiste aandacht voor zekere 
percentages, dit de oorspronkelijke bevolking geen kwaad 
zal doen, wel integendeel. 

IRRIGATIE-AS 2 ACADEMISCHE GORDEL
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Opvallend is dat de irrigatie-assen in de academische 
gordel, in tegenstelling tot deze van de twee lobben, geen 
aaneensluitend geheel vormen. Ter hoogte van twee 
plaatsen wordt de route bewust onderbroken, omdat ik 
meen dat de structuur hier anders vormgegeven moet 
worden, wat tevens aansluit bij hetgeen ik in het volgende 
hoofdstuk zal uiteenzetten. Ter hoogte van de overlapping 
lijkt het me belangrijk dat er geen route vastgelegd wordt, 
gezien de densiteit van de academische faciliteiten en de 
talrijk aanwezige nevenactiviteiten. Één irrigatiedrager zou 
nefast zijn voor de verdere ontwikkeling van het gebied en 
heeft zelfs negatieve gevolgen (cf. de verkeersopstoppingen 
in de huidige Sint-Pietersnieuwstraat). Er moet eerder 
gestreefd worden naar meerdere onderlinge connecties en 
een internering van studentenactiviteiten in de academische 
gebouwen.

Het zuidelijke deel van de gordel bestaat voornamelijk uit 
grote campussites, waarbij het vooral de interne mobiliteit 
en de aanwezigheid van voorzieningen op de campussites 
zelf zijn die belangrijk zijn en verder uitgebuit kunnen 
worden. Externe verbindingen, enkel gericht op een veilige 
mobiliteit zijn hier uiteraard wel aan de orde, maar vallen 
buiten deze studie.

Beide uitgangspunten, een verdichting van de zuidelijke 
campussites en een verhoging van de interne academische 
concentratie van de stedelijke sites, sluiten aan bij het 
principe van de gebundelde deconcentratie uit het 
Toetsingskader Ruimtelijk Beleid UGent (2004), waarmee 
het bundelen van de bestaande spreiding van universitaire 
complexen in welgekozen inplantingen bedoeld wordt.
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4.4. OVERLAPPING

Ter hoogte van de Blandijnberg komen de twee lobben 
en de gordel samen. Het is op deze plek dat gezocht moet 
worden naar een ruimtelijk zwaartepunt dat het geheel 
bindt en samen houdt. Momenteel fungeert dit middenblok 
als één grote studentencampus. Vanuit verschillende 
hoeken is de creatie van een monofunctionele enclave 
geen optie. Ik bedoel daarmee dat de buurt niet enkel 
als één grote campus zou functioneren, maar bovendien 
ontoegankelijk wordt voor anderen; een situatie waar we 
nu naartoe neigen en wat al voor een groot deel het geval is 
(vooral psychologische uitsluiting dan). Deze geschiedrijke 
plek laat zulk een ontwikkeling echter niet toe, wat leidt tot 
botsingen. Denken we maar aan de verkeersdrukte van de 
Sint-Pietersnieuwstraat: tijdens de spitsuren is het voor 
het openbaar vrijwel onmogelijk hier vlot door te geraken, 
omdat het grote aantal studenten te voet of met de fiets de 
straat ‘blokkeert’ en dus partieel verantwoordelijk is voor 
de vertraging en de opstopping. Ik pleit dan ook voor een 
grotere concentratie in de gebouwen zelf, zodat de straat 
weer aan de stad toebehoort en de student ten volle van de 
instelling gebruik kan maken. Voor verdere uitleg verwijs 
ik naar het volgende hoofdstuk, waar dit concept op 
microschaal verder uitgediept en verdedigd zal worden.

Na de stellingname dat deze plek niet gezien mag worden 
als één inherent blok, moet gezocht worden naar een 
welbepaalde, af te bakenen site ergens in de overlapping 
om het geheel samen te houden en te binden. Deze wordt 
gevonden in de nieuwe universiteitssite die momenteel 
ontwikkeld wordt naar het ontwerp van Xaveer De Geyter 
en Stéphane Beel. De campussite strekt zich uit over een 
lengte van ongeveer 800 meter en wordt in het oosten 
scherp begrensd door de Muinkschelde, terwijl de bestaande 
bebouwing en de Sint-Pietersnieuwstraat een zachtere 

westelijke grens vormen. Het project bestaat uit een volledige 
reorganisatie, door de creatie van een intern pad dat pleinen 
en groenzones met elkaar verbindt. Het zijn net deze open 
plekken in het dense stadsweefsel die een voorname plaats 
kunnen innemen in het samenbrengen en -houden van de 
lobben en de gordel. Aansluitend op het gebied ligt het Sint-
Pietersplein, dat nu al vaak door studentenactiviteiten bezet 
wordt en deze functie zeker verder zal blijven uitoefenen. 
Het studentenhuis De Therminal, gelegen te midden van de 
universiteitssite, biedt verschillende lokalen aan die gratis 
te gebruiken zijn voor erkende verenigingen, waarbij tevens 
de aanwezige apparatuur gebruikt of ontleend kan worden. 
Ook het rectoraat maakt deel uit van dit complex. De site 
leent er zich dus uitstekend toe om als administratief en 
logistiek centrum van de associatie dienst te doen.
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4.5. SYNTHESESCHETS

Drie netwerken met een eigen systeem, verankerd in één 
groot geheel met uitbreidingsmogelijkheden en met een 
zwaartepunt in de overlapping.
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5. CONCEPTVORMING OP MICRONIVEAU

5.1. SYSTEEM VAN VERSCHILLENDE KAMERS

Tegenover de vandaag alomtegenwoordige en veelzijdige, 
globale netwerken staat de fragmentering: identiteit wordt 
de belangrijkste, zo niet enige bron van betekenis. Dit 
principe is niet enkel van toepassing op de netwerkstaat 
die zich tegelijkertijd bezighoudt met globale processen 
en lokale identiteiten, het is tevens een belangrijk element 
om op te nemen in dit discours. De identiteit van de lokale 
entiteiten - de afzonderlijke knooppunten - moet versterkt 
worden en duidelijkheid bieden aan de omgeving.
Wat de status van universiteitsgebouwen betreft, kan 
opgemerkt worden dat die vandaag niet altijd even duidelijk 
is. Wat is eigenlijk de identiteit van zo’n instelling? De 
vaagheid hieromtrent situeert zich volgens mij op de grens 
van het publieke en het private. Ter verduidelijking van 
deze laatste twee begrippen kan de straat als symbool voor 
de publieke ruimte (bij uitstek) genomen worden, terwijl 
het huis de (ultieme) private omgeving voorstelt. De straat 
is de verbinding, de gang, binnen ons netwerk: het is een 
democratische ruimte tot dewelke iedereen toegang heeft. 
Daartegenover staat de intimiteit van de woning, waar alles 
in private sfeer verloopt. Het gebouw van een instelling, 
zoals een universiteitsgebouw, bevindt zich tussen de twee 
en zouden we kunnen omschrijven als een semi-publieke 
ruimte, een term (een soort ruimte) die steeds verwarring 
met zich meebrengt. Een instelling behoort niet tot de 
straat: je kan er niet zomaar rondlopen en beslissen wat 
er gebeurt. Maar het is ook geen huis: je woont er niet. Het 
gaat binnen de muren van een universiteitsgebouw niet 
over wat we wel of niet willen; het gaat over verwerven en 
beheren van, omgaan met kennis. Je bent niet verplicht aan 
het hoger onderwijs deel te nemen, maar eens je beslist 
dit toch te doen, eens je beslist het gebouw te betreden, 
moet je aan het spel dat er binnen de muren gespeeld 
wordt, deelnemen. Als een contract dat je getekend hebt. 
Professor en student hebben elk hun rol, die vastligt van 
het ogenblik dat ze het gebouw binnenstappen; daardoor 
is dit een soort voorwaardelijke publieke ruimte die werkt 
volgens een institutionele logica: iedereen mag meedoen 
op voorwaarde dat de spelregels gerespecteerd worden. 
Deze semi-publieke ruimtes functioneren vandaag redelijk 
goed, ze zijn nog niet te zeer aangetast door het principe 
van de virtuele afstandslessen. We moeten nog naar het 
gebouw gaan, een ruimte die benadrukt dat we niet zomaar 
kunnen doen waar we zin in hebben. Een ruimte die een 
bepaalde sfeer creëert tegenover het publieke van de straat, 
maar die daarbij niet als volledig privaat omschreven kan 
worden. Ondanks het huidige redelijk functioneren, meen 

ik dat het belangrijk is dat er duidelijkheid gecreëerd 
wordt welke plekken publiek toegankelijk zijn en welke 
niet. Tegen het algemene democratiseringsprincipe in, 
denk ik dat het belangrijk is, dat bepaalde plaatsen meer 
gesloten ontwikkeld worden; plaatsen waar de kennis en de 
institutionele sfeer gebundeld worden, afgesloten van het 
publieke van de straat. Daarnaast kunnen plekken gecreëerd 
worden die duidelijker voor het publiek toegankelijk zijn en 
zorgen voor een toetreding tot - of beter gezegd: een inkijk 
bij - het hoger onderwijsnetwerk.
Ik verwijs naar wat reeds kort in de theoretische 
uiteenzetting van het netwerk aangehaald werd: de 
knooppunten of kamers zijn de enige plaatsen waar in 
het netwerk ingeplugd kan worden. Gangen zijn plaatsen 
waar mensen elkaar ontmoeten en van gedachten kunnen 
wisselen, maar ze bieden niet de mogelijkheid om aan het 
netwerk als concreet systeem deel te nemen. Het zijn de 
kamers waarvan de deur opengezet kan worden voor een 
bredere laag van de bevolking, of afgesloten zodat enkel 
zij die een sleutel hebben, toegang krijgen. Hierbij ben ik 
van mening dat het belangrijk is dat beide kamers, open 
en gesloten, in het netwerk aanwezig zijn en hiervoor een 
systeem ontwikkeld wordt, dat aansluit bij het verhaal van de 
evolutie van de universitaire activiteiten in binnenstedelijke 
gebouwen enerzijds en op campussites anderzijds.

5.2. OPEN- EN GESLOTENHEID: GROEPEN, 
INDIVIDUEN EN DE OVERKOEPELENDE 
GEMEENSCHAP

Vandaag beleven we (echter) een algemene trend van 
geslotenheid naar openheid. Volgens de analyse uit 
het tweede deel, wordt dit bij verschillende functies 
ook weerspiegeld in de ruimtelijke organisatie en de 
(bouw)vorm van grote gebouwen van de stad. Eeuwenlang 
werden naar binnen gerichte, gesloten bouwwerken 
opgericht. Om kloostergemeenschappen bij voorbeeld 
werden muren gebouwd, en ook de stad zelf kreeg 
verschillende omwallingen. Geslotenheid stond in het 
teken van verdediging, bescherming tegenover de vijandige 
buitenwereld,- niet enkel die van andere steden, maar 
tevens die van de stadsbewoners zelf. In meer recente 



DEEL III. GENT EN HET HOGER ONDERWIJS 181

tijden verdwenen de omwallingen, en glazen bouwwerken 
werden opgetrokken. Denken we hierbij maar aan het grote 
verschil tussen het oude en het nieuwe justitiepaleis… 
We evolueerden van een erg gesloten gemeenschap naar 
een open maatschappij, in opzichten die verder reiken 
dan enkel het ruimtelijke. Afscherming/bescherming 
van de buitenwereld maakte plaats voor uitnodiging van 
externen; naar binnen gericht werd naar buiten gericht. 
Grote gebouwen bevrijdden zich als het ware van de last 
der geslotenheid, die gedurende eeuwen op hen rustte. In 
de kantlijn moet hier wel de volgende bedenking gemaakt 
worden: tot de bekomen ruimtelijke openheid werd 
grotendeels bijgedragen door de technologie. Voor het 
blote oog verdween de geslotenheid, maar Big Brother kijkt 
toe. Bescherming van het gebouw en bij uitbreiding van de 
stad wordt vandaag de dag op quasi onzichtbare manier 
gerealiseerd door middel van talrijke camera’s.
Wat ik hier beschreven heb, sluit aan bij een andere, 
grote maatschappelijke evolutie, namelijk deze van de 
individualisering: het individu komt op de eerste plaats en 
niet zozeer de groep. Dit principe heeft zich ondertussen 
kunnen nestelen en een volgend tijdperk breekt aan: van 
individu naar gemeenschap. Daarbij meen ik dat het van 
belang is dat de eigenheid van het wezen bewaard blijft, 
maar dat het tevens functioneren kan binnen een groter, 
overkoepelend geheel. Als we over groepen spreken, dan 
gaat het over een ‘wij’ tegenover een ‘zij’, waarbij aan 
individuele eigenheid ingeboet wordt. Een gemeenschap 
daarentegen heeft het eerder over ‘ik’ en ‘de ander’, waarbij 
het individu zich ten volle kan ontplooien. 
Om de link te leggen naar de ruimtelijke studie: individuen, 
in dit geval de hoger onderwijssites,  moeten de kans 
krijgen om zich binnen een gemeenschap - het netwerk - 
als zelfstandige eenheid verder te ontwikkelen. Elke enclave 
is anders, zowel qua historiek van de gebouwen als qua 
inplanting. Binnen het systeem van open versus gesloten 
knooppunten, dient voor elke site apart beschouwd te 
worden hoe deze het best ontwikkeld wordt. In wat volgt 
zal ik dan ook eerst de principes van open en gesloten 
kamers uiteenzetten, om vervolgens voor elk concept kort 
een voorbeeld toe te lichten. 
In grote lijnen sluit ik aan bij wat hiervoor reeds vermeld 
werd. Daarom denk ik dat enerzijds een aantal gebouwen, 
met name die in het stadscentrum, moeten teruggrijpen 
naar de basisprincipes van het schoolmodel (zie verder) en 
dat hiervoor een duidelijk gesloten gemeenschap ingericht 
dient te worden, waar het publieke van de straat niet 
welkom is. Kennis moet hier gebundeld en geïnterioriseerd 
worden. Anderzijds zullen er multifunctionele enclaves 
ontstaan op de zuidelijke campussites, die elk voortvloeien 
uit de ligging van de sites binnen het (groter) geheel van de 

grote functies in Gent. Op die manier wordt de eigenheid 
van de plek gevrijwaard en ten volle benut.
Het is een kwestie van bundelen EN vrijgeven, niet van 
bundelen OF vrijgeven. Eeuwenlang was kennis enkel 
weggelegd voor de bevoorrechten onder ons: exclusief 
en zeker niet voor iedereen toegankelijk. Kennis werd 
gebundeld. Gelukkig kwam er een democratiseringsproces 
op gang dat ervoor zorgde, dat alles voor iedereen 
bereikbaar zou zijn: kennis werd/wordt vrijgegeven. 
Het eerste lijkt nu echter volledig over te hellen naar het 
tweede, terwijl een symbiose, althans op het vlak van het 
gebouwenpatrimonium, mogelijk en naar mijn mening ook 
wenselijk is.

5.3. GESLOTEN KNOOPPUNTEN

5.3.1. SCHOOLGEMEENSCHAPPEN

In vele culturen stellen mensen hun leven in het teken van 
kennis en wijsheid, waarbij ze gaan samenleven en zich 
terugtrekken in een gesloten omgeving. Deze levenswijze, 
waarin studie centraal staat om er zich levenslang aan 
te kunnen wijden, vereist afzondering en losmaking 
van de gewone wereld. Een dergelijke leefgemeenschap 
kan omschreven worden als een ‘school’, waarvan de 
bouwprincipes teruggaan tot de ‘Akadèmeia’ van Plato en 
Aristoteles uit het Oude Griekenland. Het schoolmodel 
van de leefgemeenschap heeft in onze Westerse 
architectuurtraditie geleid tot een bijzonder invloedrijk 
gebouwtype, dat het ideale samenleven een plaats geeft: het 
klooster, wat etymologisch verwijst naar een afgescheiden 
gebied (claustrum). 
Qua gebouwentypologie inspireerden de Romeinse villa’s de 
architectuur van de kloostergemeenschappen. Het klooster, 
zowel het oude als het nieuwere, is een gebouw dat je tot rust 
kan brengen en waar de ruimtes je aanzetten tot bezinning 
en introspectie. De meest tot de verbeelding sprekende 
veruiterlijking hiervan, is de traditionele kloostergang: de 
vierkante binnenkoer met aan elke zijde een overdekte 
wandelgang. De vraag of dit principe een nieuwe creatie was, 
met name een geniaal gebouwtype dat de mens in de 21ste 
eeuw nog steeds aanspreken kan, wordt door Marc Dubois, 
docent aan het Departement Architectuur Sint-Lucas Gent 
en Brussel, bevestigend beantwoord. De onderwijzer gaat 
ervan uit dat creatie in de architectuur wat anders is dan 
het bedenken van iets compleet nieuws. In dit geval zou 
het dan ook veeleer gaan om het intelligent transformeren 
van wat reeds bestond. In feite keerde men terug naar de 
basisordening van de Romeinse woning en villa: een centrale 
open ruimte, een atrium waarrond alles georganiseerd is. 
Naar analogie hiermee werd voor een kloostergebouw een 
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vierkante pandgang rond een niet-bebouwde buitenruimte 
gekozen. Het centrum van het klooster bestaat zo uit een 
open ruimte, gericht op het heelal, waar de stilte gekoesterd 
wordt. Door de afwezigheid van materie kunnen natuur en 
spiritualiteit hier op ultieme wijze samenkomen.
De pandgangen die de immateriële middenruimte 
omgeven, waren niet enkel plaatsen waar de kloosterlingen 
heen en weer konden wandelen om te praten en te 
discussiëren, er werd ook gemediteerd en gebeden in deze 
gemeenschappelijke ruimte. Daarenboven gaf ze toegang 
tot alle belangrijke ruimtes van het klooster, waaronder 
de kerk, de refter, de slaapzaal en de kapittelzaal, waar de 
abt en de kloosterlingen over belangrijke aangelegenheden 
vergaderden.

KLOOSTERPRINCIPE: GRONDPLAN
- Binnenplaats = niet-bebouwde buitenruimte, oase van 
rust
- Pandgang = wandelend van gedachten wisselen
- Kamers = allerlei activiteiten die een afgezonderde ruimte 
vereisen

  

KLOOSTERPRINCIPE: PUBLIEK-PRIVATE GRADATIE
- Binnenplaats = über-private plek
- Pandgang = gemeenschappelijke verblijfplaats
- Kamers = individuele ruimtes

5.3.2. VARIANT OP HET BASISMODEL

Vertrekkende van dit traditionele basismodel van het 
kloosterprincipe, zijn verschillende varianten verder 
uitgebouwd. De combinatie van individuele verblijven en 
gemeenschappelijke activiteiten hebben velen van ons 
geïnspireerd tot de bouw van andere grote werken. Het 
nieuwe zit bijgevolg wederom in de uitwerking, en niet in 
de basisvorm van het gebouw… 
Er zijn vandaag allerlei maatschappelijke ontwikkelingen 
die ingaan tegen het gesloten en afgescheiden karakter van 
de school: schaalvergroting, diversificatie van curricula 
en programma’s, individuele leertrajecten, een steeds 
groter wordend aantal studierichtingen. Een verruiming 
van mogelijkheden die niet stroken met de afgezonderde 
schoolgemeenschap. Toch is en blijft de school tot op heden 
een afgezonderde wereld. Parallel met deze ontwikkeling 
verzakelijken de onderlinge contacten. Ze beperken zich 
steeds meer tot de strikte leersituatie. Studenten worden 
daarin beschouwd als individuen, en afhankelijk van hun 
programma behoren ze tot één of meerdere klasgroepen. 
Dit in tegenstelling tot de kloostergemeenschappen, waar 
de groep als primair wordt ervaren en het individu op 
de tweede plaats komt. Een evolutie in het gebruik van 
groepsruimten valt bijgevolg ook waar te nemen. Gangen 
worden vaak gereduceerd tot de naaktheid van hun wezen: 
een verbinding van A naar B. Het wandelend van gedachten 
wisselen, wat teruggaat op het principe van de pandgang, 
wordt vaak zelfs als onwenselijk beschouwd. Het stoort de 
individuele activiteit van het leslokaal, waarbij we zouden 
kunnen stellen dat dit de enige ruimten zijn die, naar analogie 
met het kloostermodel, hun functie behouden hebben. Naast 
de (pand)gang is ook de binnensplaats drastisch van functie 
veranderd: het is een vage overgangsruimte geworden waar 
niemand nog lang wil of kan blijven. Het is dan ook aan deze 
binnenste lagen dat ingrepen niet enkel noodzakelijk, maar 
ook het meest efficiënt zijn. 
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UNIVERSITEITSGEBOUWEN IN DE STAD: GRONDPLAN
- Binnenplaats = niet-bebouwde buitenruimte, plaats waar 
men gezamenlijk zou kunnen vertoeven
- Gang = pure verbindingsfunctie
- Kamers = klaslokalen, voornamelijk ter uitvoering van 
een individuele activiteit, namelijk het opnemen van wat 
vooraan het lokaal gedoceerd wordt

UNIVERSITEITSGEBOUWEN IN DE STAD: PUBLIEK-
PRIVATE GRADATIE
- Binnenplaats = onbestemde ruimte
- Gang = gewenste stilte
- Kamers = individuele ruimtes

5.3.3. HUIDIGE RENOVATIES

Een aantal Vlaamse universiteitsgebouwen heeft recentelijk 
een renovatie ondergaan, waarbij de herwaardering van de 
binnentuin tot aangename verblijfplaats een prominente 
rol speelde. Opvallend is dat de oorspronkelijke pandgang 
en de binnenplaats eigenlijk van plaats ruilen: gangen zijn 
vaak leeg en worden beheerst door een gewenste stilte, 
terwijl het atrium de plek wordt waar men van gedachten 
wisselen en als het ware mediteren kan.

RENOVATIE UNIVERSITEITSGEBOUWEN IN DE STAD: 
GRONDPLAN
- Binnenplaats = buitenruimte waar men gezamenlijk kan 
vertoeven
- Gang = pure verbindingsfunctie
- Kamers = klaslokalen, voornamelijk ter uitvoering van 
een individuele activiteit, namelijk het opnemen van wat 
vooraan het lokaal gedoceerd wordt

RENOVATIE UNIVERSITEITSGEBOUWEN IN DE STAD: 
PUBLIEK-PRIVATE GRADATIE
- Binnenplaats = gemeenschappelijke verblijfplaats
- Gang = gewenste stilte
- Kamers = individuele ruimtes

5.3.4. GEWENSTE TOEKOMSTIGE SITUATIE

Ik legde reeds uit dat het mijn overtuiging is dat enkele 
gebouwen in het stadscentrum moeten teruggrijpen naar 
dit basisprincipe van de schoolgemeenschap. Deze visie sluit 
aan bij wat op macroschaal aangeboden werd als alternatief 
voor een inerte stedelijke campus: gedeconcentreerde 
bundeling in de bouwblokken zelf. Tevens tracht ik 
hiermee een oplossing te bieden voor de overbevolking 
van studenten op straat, waardoor het publieke daar 
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gereduceerd wordt tot een monofunctionele gang van 
de instelling. De straat behoort de stad, en dus iedereen, 
toe. Het gebouw, de kamer in voorgaande beeldvorming, 
behoort enkel de instelling toe. De deur is dicht en enkel zij 
die de sleutel hebben mogen/kunnen binnen. De concrete 
realisatie hiervan ligt, zoals Marc Dubois het verwoordde, 
in het intelligent transformeren van wat reeds bestaat. De 
vormelijke constellatie blijft dus behouden en wordt zelfs 
versterkt, maar de inhoud - wat vindt waar plaats - krijgt 
een nieuwe invulling in alle drie de lagen.

TOEKOMSTIGE UNIVERSITEITSGEBOUWEN IN DE STAD: 
GRONDPLAN
- Binnenplaats = meest publieke plek
- Gang = gedeeltelijk herstel van de oorspronkelijke 
pandgang
- Kamers = klaslokalen, meest individuele plekken

TOEKOMSTIGE UNIVERSITEITSGEBOUWEN IN DE STAD: 
PUBLIEK-PRIVATE GRADATIE
- Binnenplaats = gemeenschappelijke ruimte
- Gang = voorwaardelijke gemeenschappelijke ruimte
- Kamers = klaslokalen, meest individuele plekken

5.3.5. UITWERKING: EEN SCHOOLGEMEENSCHAP 
VOOR DE PLATEAU

De binnenplaats dient verder ontwikkeld te worden in 
de trend van de evolutie: van totale leegte en rust, naar 
complete gemeenschappelijkheid waar het meeste lawaai 
geproduceerd zal worden. Dit kan men bereiken door 
deze plek nieuw leven in te blazen, bijvoorbeeld door 
(her)waardering van het groen. Het hoeft ook geen volledig 
immateriële ruimte te zijn: een gezellige cafetaria zou hier 
niet misstaan.
De gang fungeert hoofdzakelijk als buff er tussen de meest 
publieke ruimte en de meest individuele, vaak stilte eisende 
klaslokalen, en neemt haar oorspronkelijke functie ten 
dele weer op. Veel lawaai mag hier niet heersen, maar er 
kan wel op alternatieve manieren van gedachten gewisseld 
worden, waardoor de gang haar loutere verbindingsfunctie 
overstijgt. Permanente en tijdelijke tentoonstellingen 
kunnen hier plaatsvinden, waarbij studenten bijvoorbeeld 
de kans krijgen elkaars werk te leren kennen. Lange 
bureaubladen met internetconnecties en mogelijkheden 
voor het lezen van een boek of een magazine vinden hier 
hun ideale onderkomen.
De klaslokalen blijven hun functie vervullen zoals ze dat 
vandaag doen. Een vertrekpunt om het gebouw net als 
bij kloosters een wereld op zich te laten zijn, zou kunnen 
gelanceerd worden door in deze zone op wel uitgekozen 
plekken studentenkamers te ontwikkelen.
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5.4. OPEN KNOOPPUNTEN

5.4.1. PUBLIEKE POTENTIES VAN DE ZUIDELIJKE 
CAMPUSSITES

De belangrijkste dreiging voor de school als instelling ligt 
ongetwijfeld buiten, waar verrassing en verstoring loeren, 
waar de beheersing ontglipt. Gevolg is dat de omliggende 
site gedurende eeuwen genegeerd geweest is door middel 
van een gesloten bouwblok met schoolmuren en een poort. 
Na W.O. II zien we campussen ontstaan die de band opnieuw 
trachten aan te halen met de omgeving. Ze worden buiten het 
centrum ingepland en lijken een minder geforceerde houding 
tegenover de buitenwereld aan te nemen. De gebouwen 
worden niet langer ROND een binnenplaats georganiseerd 
om zo een interne gemeenschap te creëren, maar staan 
IN de omgeving in een poging hiermee te interageren. De 
school met binnenhof wordt binnenstebuiten gekeerd, en is 
een school op een groen eiland geworden. Maar het principe 
is hetzelfde gebleven: het is en blijft een gesloten omgeving. 
Afzondering lijkt dan ook een essentiële component van 
scholen in het algemeen te zijn. Maar het is net hierin dat 
verandering moet komen en dat gebouwen voor het hoger 
onderwijs kunnen verschillen van die voor onderwijs 
voor -18-jarigen. Geslotenheid, afzondering hoeft voor het 
hoger onderwijs niet essentieel te zijn. Er kan vandaag de 
dag dan ook nagedacht worden over een bijdrage van het 
hoger onderwijs aan de ontwikkeling van publieke ruimten, 
en misschien in het bijzonder aan de ontwikkeling van het 
groen in de stadsrand. 
Ik heb even het spoor gevolgd dat alle hoger 
onderwijsgebouwen aan de vraag van publieke 
groenvoorziening onderworpen zouden worden. Vele van 
deze gebouwen beschikken immers over binnenplaatsen 
die, mits opwaardering en aanpassing van de straatgevel, een 
bijdrage zouden kunnen leveren aan de groenvoorziening in 
de stad. Ondanks het feit dat het een interessant uitgangspunt 
was, heb ik dit spoor verlaten en denk ik dat gebouwen in 
de stad net nood hebben aan ‘herinteriorisering’, terwijl de 
zuidelijke campussites zich uitstekend lenen voor de creatie 
van open knooppunten.

5.4.2. STUDENTENFACILITEITEN

Gebouwen en terreinen van de universiteit worden voor 
uiteenlopende bestemmingen gebruikt: bibliotheken, 
auditoria, laboratoria, werkplaatsen, restaurants, 
sportvoorzieningen, woonfuncties, etc. De universiteit 
biedt zo een uitgebreid netwerk van sociale en 
studentenvoorzieningen. Daarbij zijn deze functies duidelijk 
gericht op de studenten en het universitair personeel, 
maar niet alles is afgesloten voor het publiek. Wel is het 
zo dat de niet-leden geen prioriteit krijgen en zeker niet 
het doelpubliek vormen (wat bijvoorbeeld tot uitdrukking 
komt in het hogere bedrag dat men betalen, of de moeilijke 
procedures die men doorlopen moet om van een faciliteit 
gebruik te kunnen maken). Het spreidingspatroon wordt in 
kaart gebracht en geldt, hoewel niet op de kaart aangegeven, 
ook voor de talrijke bibliotheken.

          STUDENTENVERBLIJVEN

          SPORTFACILITEITEN

          STUDENTENRESAURANTS

          KINDERDAGVERBLIJF

          STUDENTENARTSEN
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5.4.3. MULTIFUNCTIONELE SITES

Een stedelijke samenlevingsvorm vraagt om een grote 
organisatie en dus verschillende maatschappelijke 
activiteiten. Deze worden stap voor stap in het leven 
geroepen. In het begin vonden meerdere van die grote 
functies een thuis onder één dak. Grote gebouwen waren 
bijgevolg multifunctioneel. Stilaan kregen de verschillende 
diensten een eigen patrimonium en werden monofunctionele 
bouwwerken opgericht. Verschillende activiteiten kunnen 
nog wel in één gebouw plaatsvinden, maar ze blijven 
onder dezelfde functiecategorie ressorteren. Een trend 
naar ‘multi’ in meerdere aspecten van onze samenleving 
is de laatste decennia (weer) ingezet. Multicultureel, 
multinational, multidisciplinair, multifunctioneel zijn slecht 
enkele uit het gamma. We gaan steeds meer op zoek naar 
‘een combinatie van, een samenwerking tussen’. Ruimtelijk 
probeert men dan ook steeds meer flexibel te ontwerpen en 
verschillende maatschappelijke activiteiten met elkaar te 

combineren, wat zich voornamelijk lijkt te manifesteren in 
de eilandengroepen buiten het eigenlijke stadscentrum.
Voor wat de academische gordel betreft, maakt de kaart met 
de open studentenfaciliteiten duidelijk dat de sites aan het 
uiteinde van de afbakening gemengd zijn met andere grote 
functies. De ligging van de zones sluit aan bij wat voor die 
functies in het tweede deel geanalyseerd werd. Zo bevinden 
de sportfaciliteiten zich nabij/in de sport- en recreatiekern 
in het westen van de stad. Het universitair ziekenhuis is 
gelegen aan goede ontsluitingswegen, tussen de grote en 
de kleine stadsring. Zones voor de ontwikkeling van high-
techbedrijven flankeren de autosnelwegen in het zuiden en 
vormen zo de zuidelijke nieuwe economie die tegenover de 
noordelijke havenbedrijven komt te staan. Opvallend is dat 
campus de Sterre een buitenbeentje in het multifunctionele 
verhaal lijkt te zijn.

          HOGER ONDERWIJS + PURE ONTSPANNING EN VERTIER

          HOGER ONDERWIJS + ZIEKENZORG

          HOGER ONDERWIJS + ECONOMIE

          HOGER ONDERWIJS + CULTUUR = UNIVERSITAIRE MUSEA

SPORTFACILITEITEN MET RANDVOORWAARDEN

HIGH-TECHBEDRIJVEN MET RANDVOORWAARDEN
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Naast  de multifunctionele sites, biedt het netwerk ook 
een aantal universitaire musea. Cultuur is nog een grote 
functie die inhoudelijk en bijgevolg ook ruimtelijk aan het 
hoger onderwijs gelinkt wordt, niet enkel met betrekking 
tot de sites aan de uiteinden van de gordel, maar ook meer 
centraal.

5.4.4. UITWERKING : EEN OPEN 
CULTUURKNOOPPUNT VOOR DE STERRE

Het museum heeft tot doel mensen ergens bij te betrekken. 
In wezen nodigt het uit tot participatie, tot deelgenootschap, 
waardoor deze culturele activiteit de functie bij uitstek is 
voor de creatie van een open knooppunt binnen het hoger 
onderwijsnetwerk: een kamer waar de deur opengezet 
wordt en niet-leden een zekere toegang krijgen tot het 
systeem, waar buitenstaanders ook kunnen inpluggen.
Als we in het tweede deel gaan kijken naar hoe cultuur 
de stad gevormd heeft, dan zien we dat er vandaag drie 
lagen bestaan. De buitenste laag bestaat uit culturele sites 
of eilanden, waardoor een combinatie met de zuidelijke 
universitaire campussites als vanzelfsprekend de oplossing 
lijkt om zo een open kamer te creëren. Campus de Sterre 
leent zich hiertoe het meest, omwille van het feit dat er al 
een voornaam museum gehuisvest is; tegelijkertijd is niet 
de gehele site met deze functie vermengd, zoals dat bij de 
andere zuidelijke campussites wel het geval is. Een duidelijk 
samengaan van cultuur en hoger onderwijs zou de kracht 
van het geheel ten goede komen. Vandaar dat het voorstel 
van een beeldentuin voor de Sterre hier gelanceerd wordt. 

SPORTFACILITEITEN MET RANDVOORWAARDEN

De site ligt bovendien in het verlengde van de culturele 
cluster aan het citadelpark, bestaande uit de Botanische Tuin 
en het Museum voor Dierkunde van de universiteit enerzijds 
en het S.M.A.K. en het M.S.K. anderzijds. De verbindingsas 
kan een alternatieve weg vormen, naast de irrigatie-as van 
de campusroute, waarbij kunst het straatbeeld verfraait.
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195NAWOORD

NAWOORD

Wanneer ik me op een rustige ochtend neerzet en reflecteer 
over het geschreven proefschrift, dan ben ik blij met het 
geleverde werk. Het historisch overzicht en de analyse van 
de grote functies van een stad, vormen een interessante 
studie om vervolgens concept- en ontwerpmatig op zoek 
te gaan naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen. 
Enerzijds kan vanuit de maatschappelijke activiteit zelf 
vertrokken worden om hieromtrent voorspellingen te doen 
en structuren voorop te stellen, waar het anderzijds ook 
boeiend kan zijn om vanuit de site zelf te vertrekken en te 
zien welke grote functies daar nu thuishoren/zouden kunnen 
aarden. Daarbij leidt het eerste deel tot een beter begrip van 
de ruimtelijke werking en de evolutie van een stad, terwijl 
deel II als het ware als een soort toolbox aanreikt van waar 
en hoe grote gebouwen eigenlijk vormgegeven worden, aan 
welke voorwaarden er voldaan moet worden. Beide delen 
hebben bijgedragen tot een andere, meer ‘gewortelde’ 
kijk op de stad. Ik heb voor mezelf een soort van heldere 
blik gecreëerd, een beter begrijpen van de werking en 
het waarom van de aanwezigheid en de locatie van grote 
gebouwen.
In het laatste deel werd duidelijk hoe zo’n analyse als basis 
kan dienen voor de verdere uitwerking van één bepaalde 
hoofdfunctie. Door de verruimde blik, heb ik niet enkel 
binnen eenzelfde monofunctioneel kader gedacht, maar 
kwamen links naar en combinaties met als vanzelfsprekend 
uit de bus. Verweving is dan ook nooit ver weg, terwijl 
afstand/afzondering soms een absoluut te bewaren (of te 
creëren) eigenschap is.
Die hoofdfunctie, het hoger onderwijs, staat voor een 
enorme hervorming, die organisatorisch reeds in volle 
opbouw is, maar ruimtelijk tot op heden nog geen invulling 
kreeg. Om hierover een gegronde visie te vormen, was het 
belangrijk om de historische ontwikkelingen te begrijpen 
enerzijds (deel I) en wat de ruimtelijke impact van een 
maatschappelijke activiteit op de werking van de gehele stad 
was anderzijds (deel II). De focus werd gelegd op het voorbije 
en huidige gebruik van gebouwen (en hun onmiddellijke 
omgeving) die hoger onderwijs huisvesten, om vervolgens 
een toekomstige invulling te ontwikkelen. Essentieel daarbij 
is dat ik een inzicht kreeg in de ruimtelijke neerslag die een 
reorganisatie van een grote sociale functie met zich kan/zal 
meebrengen, waardoor de mogelijkheid gecreëerd werd 
deze in goede banen te leiden zodat ze het best beantwoord 
aan de noden van de gehele maatschappij.

De scriptie dient niet gezien te worden als een eindproduct, 
maar als een vertrekpunt voor verdere studie, in het 
bijzonder wat betreft het laatste deel. Bovendien, zou een 
studie als deze ook toegepast kunnen worden op andere 
steden, gezien de systematiek waarmee de eerste delen 
geschreven werden en het nut van de toepassing die in het 
laatste deel duidelijk geworden is. Het is dan ook met een 
opgelucht gevoel dat ik de laatste hand leg aan dit werk, en 
ik hoop dat deze studie ook u als lezer kan bevruchten en 
dat het een inspiratie moge zijn tot verder onderzoek.
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BIJLAGEN

1. GEHANTEERDE HISTORISCHE KAARTEN

2. AANTAL BEWERKINGEN OP HISTORISCHE 
KAARTEN DIE HEBBEN BIJGEDRAGEN TOT DE 
VISIEVORMING ZOALS VOORGELEGD IN DEEL II
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SINT-PIETERSABDIJ LATE MIDDELEEUWEN

SINT-PIETERSABDIJ 1900

SINT-PIETERSABDIJ 1986

GROTE KERKEN LATE MIDDELEEUWEN

GROTE KERKEN 1900

GROTE KERKEN 1986
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STADSMUREN LATE MIDDELEEUWEN

STADSMUREN HERKENBAAR IN TRACÉ 
BINNENRING 1900

STADSBESTUUR INDE SCHADUW VAN DE SINT-
BAAFSKATHEDRAAL LATE MIDDELEEUWEN

STADSBESTUUR 1900
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GEVANGENIS 2de HELFT 18de EEUW

GEVANGENIS 2de HELFT 1900

JUSTITIEPALEIS 1900

LIGGING NIEUW JUSTITIEPALEIS OP KAART 1900
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INLEIDING

_POULAIN, Norbert. 1985. Gent en Architectuur, trots, schande en herwaardering in een overzicht. Brugge: Van de Wiele, 
167pp.

DEEL I. GENT DOOR DE EEUWEN HEEN

1. GEOGRAFISCH OVERZICHT

_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, 446pp.
_POULAIN, Norbert. 1985. Gent en Architectuur, trots, schande en herwaardering in een overzicht. Brugge: Van de Wiele, 
167pp.

2. WAT ER AAN VOORAF GING ...

_POULAIN, Norbert. 1985. Gent en Architectuur, trots, schande en herwaardering in een overzicht. Brugge: Van de Wiele, 
167pp.
_VANDAMME, Geert. 2005. Trotse boom … Verdorven plant … Wortel van alle kwaad … Gent: vzw De Trap, 265pp.
_VERHULST, Adriaan. 1972. De vroegste geschiedenis en het ontstaan van de stad Gent. Gent: Handelingen der Maatschappij 
voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 39pp.

3. GENT, ONTSTAAN UIT 2 ABDIJEN: EEN CHRISTELIJKE FASE

_ALLAERT, Jo. 1988. Gent in woord en beeld.  Torhout: s.n., 72pp.
_BAILLIEUL, Beatrix., DUHAMEEUW, Anne. 1989. Een Stad In Opbouw, Gent voor 1540. Tielt: Lannoo, 335pp.
_CARSON, Patricia., DANHIEUX, Gaby. 1992. Gent, een stad van alle tijden. Tielt: Lannoo, 142pp.
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, 446pp. 
_POULAIN, Norbert. 1985. Gent en Architectuur, trots, schande en herwaardering in een overzicht. Brugge: Van de Wiele, 
167pp.
_VANDAMME, Geert. 2005. Trotse boom … Verdorven plant … Wortel van alle kwaad … Gent: vzw De Trap, 265pp.

4. PORTUS GANDA

_ALLAERT, Jo. 1988. Gent in woord en beeld.  Torhout: s.n., 72pp. 
_BAILLIEUL, Beatrix., DUHAMEEUW, Anne. 1989. Een Stad In Opbouw, Gent voor 1540. Tielt: Lannoo, 335pp.
_BUYCK, Roger., s.d. 24 – Kerk en Kunst te Gent. Lembeke: Graficom, 167pp.
_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, 80pp.
_CARSON, Patricia., DANHIEUX, Gaby. 1992. Gent, een stad van alle tijden. Tielt: Lannoo, 142pp.
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_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, 446pp. 
_POULAIN, Norbert. 1985. Gent en Architectuur, trots, schande en herwaardering in een overzicht. Brugge: Van de Wiele, 
167pp.
_VANDAMME, Geert. 2005. Trotse boom … Verdorven plant … Wortel van alle kwaad … Gent: vzw De Trap, 265pp.

5. DE KUIP

_ALLAERT, Jo. 1988. Gent in woord en beeld.  Torhout: s.n., 72pp. 
_BAILLIEUL, Beatrix., DUHAMEEUW, Anne. 1989. Een Stad In Opbouw, Gent voor 1540. Tielt: Lannoo, 335pp.
_CARSON, Patricia., DANHIEUX, Gaby. 1992. Gent, een stad van alle tijden. Tielt: Lannoo, 142pp. 
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, 446pp. 
_POULAIN, Norbert. 1985. Gent en Architectuur, trots, schande en herwaardering in een overzicht. Brugge: Van de Wiele, 
167pp.

_VANDAMME, Geert. 2005. Trotse boom … Verdorven plant … Wortel van alle kwaad … Gent: vzw De Trap, 265pp.

6. HET MIDDELEEUWSE MANHATTAN: DE STADSTAAT DROOM

_ALLAERT, Jo. 1988. Gent in woord en beeld.  Torhout: s.n., 72pp. 
_BAILLIEUL, Beatrix., DUHAMEEUW, Anne. 1989. Een Stad In Opbouw, Gent voor 1540. Tielt: Lannoo, 335pp.
_CARSON, Patricia., DANHIEUX, Gaby. 1992. Gent, een stad van alle tijden. Tielt: Lannoo, 142pp.
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, 446pp.
_POULAIN, Norbert. 1985. Gent en Architectuur, trots, schande en herwaardering in een overzicht. Brugge: Van de Wiele, 
167pp.

7. DE GEBASTIONEERDE STAD

_BAILLIEUL, Beatrix., DUHAMEEUW, Anne. 1989. Een Stad In Opbouw, Gent voor 1540. Tielt: Lannoo, 335pp.
_CARSON, Patricia., DANHIEUX, Gaby. 1992. Gent, een stad van alle tijden. Tielt: Lannoo, 142pp.
_DAMBRUYNE, Johan., BRAL, Guido Jan., RAMBAUT, Aletta., LAPORTE, Dirk. 1992. Een Stad In Opbouw, Gent van 1540 tot de 
wereldtentoonstelling van 1913. Tielt: Lannoo, 351pp.
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, 446p
_POULAIN, Norbert. 1985. Gent en Architectuur, trots, schande en herwaardering in een overzicht. Brugge: Van de Wiele, 
167pp.

8. ROZE TIJDEN VOOR DE GEBASTIONEERDE STAD

_CARSON, Patricia., DANHIEUX, Gaby. 1992. Gent, een stad van alle tijden. Tielt: Lannoo, 142p
_DAMBRUYNE, Johan., BRAL, Guido Jan., RAMBAUT, Aletta., LAPORTE, Dirk. 1992. Een Stad In Opbouw, Gent van 1540 tot de 
wereldtentoonstelling van 1913. Tielt: Lannoo, 351pp.
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, 446pp.
_POULAIN, Norbert. 1985. Gent en Architectuur, trots, schande en herwaardering in een overzicht. Brugge: Van de Wiele, 
167pp.
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9. OP WEG NAAR EEN ONAFHANKELIJK BELGIË

_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, 80pp.
_CARSON, Patricia., DANHIEUX, Gaby. 1992. Gent, een stad van alle tijden. Tielt: Lannoo, 142pp.
_DAMBRUYNE, Johan., BRAL, Guido Jan., RAMBAUT, Aletta., LAPORTE, Dirk. 1992. Een Stad In Opbouw, Gent van 1540 tot de 
wereldtentoonstelling van 1913. Tielt: Lannoo, 351pp. 
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, 446p
_POULAIN, Norbert. 1985. Gent en Architectuur, trots, schande en herwaardering in een overzicht. Brugge: Van de Wiele, 
167pp.

10. AFSCHAFFING VAN OCTROOIRECHTEN

_CARSON, Patricia., DANHIEUX, Gaby. 1992. Gent, een stad van alle tijden. Tielt: Lannoo, 142pp. 
_DAMBRUYNE, Johan., BRAL, Guido Jan., RAMBAUT, Aletta., LAPORTE, Dirk. 1992. Een Stad In Opbouw, Gent van 1540 tot de 
wereldtentoonstelling van 1913. Tielt: Lannoo, 351pp.
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, 446pp.
_POULAIN, Norbert. 1985. Gent en Architectuur, trots, schande en herwaardering in een overzicht. Brugge: Van de Wiele, 
167pp.

11. BOUWEN VÓÓR DE OLIECRISIS

_CARSON, Patricia., DANHIEUX, Gaby. 1992. Gent, een stad van alle tijden. Tielt: Lannoo, 142pp.
_CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2006. Het Gentboek. Gent: Waanders Uitgevers & De Zwarte Doos, 384pp.
_Stad Gent, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 2003. Ruimtelijk Structuurplan Gent. pp.48-55

12. DE LAATSTE DECENNIA

_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, 80pp.
_CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2006. Het Gentboek. Gent: Waanders Uitgevers & De Zwarte Doos, 384pp.
_Stad Gent, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 2003. Ruimtelijk Structuurplan Gent. pp.48-55

13. TIJDSLIJN
Afbeeldingen in volgorde van voorkomen op de tijdslijn:

_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, pp. 65
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, pp. 78
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, pp. 78
_Afbeelding Sint-Janskerk 
<http://users.telenet.be/gerda.guido/images/LamGods/LamGodspanoramaGent3TorensDeelstJans.jpg> (laatst bezocht op 
vrijdag 29 mei 2009)
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, pp. 50
_ANTROP, Dirk., et al. 2003. Gent van toen en nu: ons erfgoed. Zwolle: Waanders,pp. 45-46
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, pp. 65
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_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, pp. 16
_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, pp. 17
_VAN BRUWAENE, Carine., BALDWIJNS, Jeannine., VAN DOORNE, Geert. 1999. Gent, een stad en haar keizer: een wandeling. 
Sint-Niklaas: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, pp. 31
_CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2006. Het Gentboek. Gent: Waanders Uitgevers & De Zwarte Doos, pp. 105
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, pp. 159
_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, pp. 24
_Kaartenarchief universiteitsbibliotheek Gent, Kaartnummer 1055
Verradery, Voor straf bedugt, Geeft zich hier angstig op de Vlugt:Terwyl de Vrees voor Dapperheyd, Zich smeekende ter neder 
Vleyd. I : G., 1753
_Afbeelding Spanjaardenkasteel
<http://www4.gent.be/zwartedoos/spanjaardenkasteel/spk4.htm> (laatst bezocht op vrijdag 29 mei 2009)
_CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2006. Het Gentboek. Gent: Waanders Uitgevers & De Zwarte Doos, pp. 109
_CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2006. Het Gentboek. Gent: Waanders Uitgevers & De Zwarte Doos, pp. 218
_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, pp. 37
_CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2006. Het Gentboek. Gent: Waanders Uitgevers & De Zwarte Doos, pp. 292
_CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2006. Het Gentboek. Gent: Waanders Uitgevers & De Zwarte Doos, pp. 255
_Afbeelding Faculteit Ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent 
<http://farm4.static.flickr.com/3345/3219185283_5ddffe9fe7.jpg> (laatst bezocht op vrijdag 29 mei 2009)
_VAN BRUWAENE, Carine., BALDWIJNS, Jeannine., VAN DOORNE, Geert. 1999. Gent, een stad en haar keizer: een wandeling. 
Sint-Niklaas: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, pp. 368
_VAN BRUWAENE, Carine., BALDWIJNS, Jeannine., VAN DOORNE, Geert. 1999. Gent, een stad en haar keizer: een wandeling. 
Sint-Niklaas: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, pp. 208
_CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2006. Het Gentboek. Gent: Waanders Uitgevers & De Zwarte Doos, pp. 317
_Afbeelding Boekentoren
<http://spirelli.files.wordpress.com/2007/05/vandevelde_boekentoren.jpg> (laatst bezocht op vrijdag 29 mei 2009)
_Afbeelding Watersportbaan
<http://membres.lycos.fr/architectuur/watersportbaan/watersportbaan21.jpg> (laatst bezocht op vrijdag 29 mei 2009)
_CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2006. Het Gentboek. Gent: Waanders Uitgevers & De Zwarte Doos, pp. 353
_VAN BRUWAENE, Carine., BALDWIJNS, Jeannine., VAN DOORNE, Geert. 1999. Gent, een stad en haar keizer: een wandeling. 
Sint-Niklaas: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, pp. 216
_Afbeelding Flanders Expo
<http://cmp.roularta.be/cmdata/Images/site72/nieuws/belgie/belgie2/flanders300.jpg> (laatst bezocht op vrijdag 29 mei 
2009)
_CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2006. Het Gentboek. Gent: Waanders Uitgevers & De Zwarte Doos, pp. 380

DEEL II. GENT IN FUNCTIES

1.1. STEDEN BINNEN DE STAD

_BUYCK, Roger., s.d. 24 – Kerk en Kunst te Gent. Lembeke: Graficom, 167pp. 
_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, 80pp. 
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_DAMBRUYNE, Johan., BRAL, Guido Jan., RAMBAUT, Aletta., LAPORTE, Dirk. 1992. Een Stad In Opbouw, Gent van 1540 tot de 
wereldtentoonstelling van 1913. Tielt: Lannoo, 351pp.
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, 446pp.
_VANDAMME, Geert. 2005. Trotse boom … Verdorven plant … Wortel van alle kwaad … Gent: vzw De Trap, 265pp.

_CARNIER, Marc. 2004. “Het ontstaan van parochies.”
<http://www.dekenaat-nazareth.be/ontstaan%20parochies.htm> (laatst bezocht op donderdag 9 april 2009)
_Van Dale Woordenboek: Parochie. <http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=parochie> 
(laatst bezocht op donderdag 9 april 2009)

1.2. ADEMRUIMTE VOOR DE KERKEN EN HET OPENBREKEN VAN GESLOTEN GEHELEN

_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, pp. 40-41
_DAMBRUYNE, Johan., BRAL, Guido Jan., RAMBAUT, Aletta., LAPORTE, Dirk. 1992. Een Stad In Opbouw, Gent van 1540 tot de 
wereldtentoonstelling van 1913. Tielt: Lannoo, 351 pp.
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, 446pp. 

2.1. GRENZEN VERVAGEN, MAAR VERDWIJNEN NIET

_ALLAERT, Jo. 1988. Gent in woord en beeld.  Torhout: s.n., 72 pp.
_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, pp. 27-42

2.2. ZWARE BOUWWERKEN

_ALLAERT, Jo. 1988. Gent in woord en beeld.  Torhout: s.n., 72pp.
_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, pp. 14-15 

3.1. OP ZOEK NAAR EEN VERBINDING MET DE ZEE

_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, 80 pp.
_DE HERDT, René., DE SMET, Gaston.1995. Gent havenstad: een vriendelijke en dynamische haven. Gent: Snoeck-Ducaju & 
Zoon, pp. 11-39
_Stad Gent, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 2003. Ruimtelijk Structuurplan Gent. pp.48-55

3.2. VAN AMBACHTEN IN HET STADSCENTRUM NAAR INDUSTRIE BUITEN DE STADSMUREN

_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, pp. 52-73
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4.1. EEN STEDELIJK BRANDPUNT

_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, pp. 15-17
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, 446p

4.2. BOUWKUNDIGE VERTALING VAN VORM(GE)VEN EN VOLGEN

_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, pp. 23

5.1. VAN EEN CHRISTELIJKE BEKOMMERNIS NAAR GESPECIALISEERDE ‘ZORGEILANDEN’

_Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw. 2006. “Zorg geboden! Religieuze archieven en de zorgsector in Vlaanderen” 
grootseminarie, Brugge, 17 November, 2006 <http://www.crkc.be/site/112.html> (laatst bezocht op woensdag 15 april 
2009)
_AZ Maria Middelares vzw. “Geschiedenis van AZ Maria Middelares.” <http://www.azmmsj.be/BENL/site/A-geschiedenis.
aspx> (laatst bezocht op donderdag 16 april 2009)

_Interview met Dr. Nele Beeckman (hoofdgeneesheer Sint-Vincentius en Sint-Jozef Antwerpen), inrichting zorgsector, 15 
April, 2009, 45 minuten

5.2. EEN EIGEN ORGANISATIE

_Interview met Dr. Nele Beeckman (hoofdgeneesheer Sint-Vincentius en Sint-Jozef Antwerpen), inrichting zorgsector, 15 
April, 2009, 45 minuten

6.1. DE GROEI VAN EEN UITGEBOUWD SYSTEEM

_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, pp. 36-37
_DAMBRUYNE, Johan., BRAL, Guido Jan., RAMBAUT, Aletta., LAPORTE, Dirk. 1992. Een Stad In Opbouw, Gent van 1540 tot de 
wereldtentoonstelling van 1913. Tielt: Lannoo, 351pp.
_DECAVELE, Johan. 1989. Gent, Apologie van een rebelse stad.  Antwerpen: Mercatorfonds, 446pp.

_Orde van Vlaamse Balies. “Rechtsstaat en Scheiding der Machten.” <http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=21> 
(laatst bezocht op dinsdag 14 april 2009)

6.2. GEDWONGEN GESLOTENHEID EN GEËVOLUEERDE OPENHEID

_DUBBELD, Linsey. 2001.  In de geborgenheid van de gevangenis. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp.17

_Sint Bavo Humaniora. 2003. “Leven in Armoede (Gent 19e eeuw): Criminaliteit.” 
<http://www.sbh-gent.be/Dynamo2/Armoede/LIA-siteRip/criminaliteit.html> (laatst bezocht op donderdag 16 april 2009)



219BRONNENVERMELDING

_VIONA, Don. 2005. ”Gent - Gevangenis - Nieuwe wandeling” <http://donviona.wordpress.com/2005/04/25/gent-
gevangenis-nieuwe-wandeling/> (laatst bezocht op donderdag 16 april 2009)

7.1. EEN APART NETWERK

_SIMONS‐VAN DER MEERSCH, Anne-Marie., LANGENDRIES, Elienne. 1992. 175 jaar universiteit Gent 1817-1992: een verhaal 
in beeld. Gent: Universiteit Gent, Sichting Mens en Kultuur uitgeverij, 334 pp.
_VERHOEVEN Jef C., et al. 2002. Hogescholen enkele jaren na de fusie Antwerpen: Garant, pp. 1

_Interview met Henri Duqué (administrateur-generaal van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs), hervorming 
hoger onderwijs Vlaanderen, 16 April, 2009, 20 minuten

7.2. GROTE GEBOUWEN EN SOLITAIRE CAMPUSSITES

_SIMONS-VAN DER MEERSCH, Anne-Marie., LANGENDRIES, Elienne. 1992. 175 jaar universiteit Gent 1817-1992: een verhaal 
in beeld. Gent: Universiteit Gent, 334pp.

8.2. EEN GROOTS VOORKOMEN

_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, pp. 15-17

_Kunstencentrum Vooruit vzw. “Vooruit is het verhaal van een intrigerend gebouw.” 
<http://vooruit.be/nl/gebouw> (laatst bezocht op woensdag 15 april 2009)
_Bioscoopgeschiedenis.nl. 2006-2008. “Lumière’s Cinematograph” 
<http://www.bioscoopgeschiedenis.nl/bioscoopgeschiedenis/> (laatst bezocht op woensdag 15 april 2009)

9.1. PLEKKEN BUITEN HET CENTRUM

_CAPITEYN, André., CHARLES, Leen., LALEMAN, Marie Christine. 2007. Historische Atlas van Gent: Een visie op verleden en 
toekomst. Amsterdam: Uitgeverij SUN, pp. 70-71

DEEL III. GENT EN HET HOGER ONDERWIJS

1.1. EUROPA ALS BELEIDSRUIMTE

_DE WIT, Kurt. 2008. “Universiteiten in Europa in de 21ste eeuw: netwerken in een veranderende samenleving”, Proefschrift 
tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Sociale 
Wetenschappen, pp. 362
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1.2. BOLOGNA

_DE WIT, Kurt. 2008. “Universiteiten in Europa in de 21ste eeuw: netwerken in een veranderende samenleving”, Proefschrift 
tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Sociale 
Wetenschappen, pp. 362

_“Welcome to the process of creating the European Higher Education Area!” 
<http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/> (laatst bezocht op zondag 3 mei 2009)

1.3. ASSOCIATIE

_AUGent. “vzw Associatie Universiteit Gent”
<http://www.augent.be/> (laatst bezocht op vrijdag 1 mei 2009)

1.4. ASSOCIATIE DISCUSSIE

_AUGent. “vzw Associatie Universiteit Gent”
<http://www.augent.be/> (laatst bezocht op vrijdag 1 mei 2009)
_Hogeschool Universiteit Brussel. 2008. “Aftellen naar 2013’ thema Academische Opening HUB”
<http://www.hubrussel.be/eCache/HUB/20/508.html> (laatst bezocht op zaterdag 2 mei 2009)

2.1. LIGGING ASSOCIATIEPARTNERS 

_Dienst Administratie Universiteit Gent. 2008. Administratieve gids 2008-2009. Gent: Universiteit Gent, 105pp.
_Directie Gebouwen en Facilitair Beheer. 2006. Onroerend investeringsplan 2000-2009, Rapportering realisatie. Raad van 
Bestuur 10 november 2006, Gent: Universiteit Gent, 107pp.

_Arteveldehogeschool.
<http://www.arteveldehs.be> (laatst bezocht dinsdag 28 april 2009)
_Hogent.be
<http://www.hogent.be>  (laatst bezocht dinsdag 28 april 2009)
_AUGent. “vzw Associatie Universiteit Gent”
<http://www.augent.be/> (laatst bezocht op vrijdag 1 mei 2009)

_Bron kaart p. 146: Directie Gebouwen en Facilitair Beheer. 2006. Onroerend investeringsplan 2000-2009, Rapportering 
realisatie. Raad van Bestuur 10 november 2006, Gent: Universiteit Gent, pp. 98

2.2. INTERNE ORGANISATIE

_Dienst Administratie Universiteit Gent. 2008. Administratieve gids 2008-2009. Gent: Universiteit Gent, 105pp.
_TRITEL (Transport, Infrastructure & Telematics). 2003. Optimalisatie campusroute Gent. Gent: Stad Gent, Dienst Mobiliteit, 
pp.2-5 / pp.9-12

_AUGent. “vzw Associatie Universiteit Gent”
<http://www.augent.be/> (laatst bezocht op vrijdag 1 mei 2009)
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3.1. HET NETWERK ALS MATERIËLE BESTAANSVORM

_DE WIT, Kurt. 2008. “Universiteiten in Europa in de 21ste eeuw: netwerken in een veranderende samenleving”, Proefschrift 
tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Sociale 
Wetenschappen, 362 pp.
_DEVRIENDT, Lomme., DERUDDER, Ben., WITLOX, Frank. 2007. “ICT en het mondiale stedennetwerk”  Agora nr 4, pp.23-26
_PREEM, Nick., DUYCK, Veerle. 1998. “Universiteitsgebouw UIA ontwerpproject: een krachtig levenswerk” Proefschrift tot het 
verkrijgen van de academische graad van burgerlijk ingenieur architect, Universiteit Gent, 82pp.
_VERSCHAFFEL, Bart., et al. 2006. Van Hermes en Hestia: teksten over architectuur. Gent: A&S Books, pp. 11-13

3.2. NETWERKELEMENTEN: KNOOPPUNTEN VERSUS VERBINDINGEN

_DE WIT, Kurt. 2008. “Universiteiten in Europa in de 21ste eeuw: netwerken in een veranderende samenleving”, Proefschrift 
tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Sociale 
Wetenschappen, pp. 123
_VERSCHAFFEL, Bart., et al. 2006. Van Hermes en Hestia: teksten over architectuur. Gent: A&S Books, pp. 17

4.3. ACADEMISCHE GORDEL

_Dienst Administratie Universiteit Gent. 2008. Administratieve gids 2008-2009. Gent: Universiteit Gent, 105pp.
_Directie Gebouwen en Facilitair Beheer. 2004. Toetsingskader ruimtelijk beleid UGent. Gent: Universiteit Gent, 13pp.

_DEJONGHE, Tom. 2009. “Faculteit Diergeneeskunde houdt Opendeurweekend.” Personeelsmagazine Universiteit Gent, Maart 
2009 editie. 
<https://www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/nieuws/opendeurdiergeneeskunde.htm> (laatst bezocht op 16 mei 2009)

_Interview met Delphine Vercruysse, medewerker Directie Gebouwen en Facilitair beheer, ruimtelijke organisatie Universiteit 
Gent en partners, donderdag 14 mei 2009, 25 minuten

4.4. OVERLAPPING

_Directie Gebouwen en Facilitair Beheer. 2006. Onroerend investeringsplan 2000-2009, Rapportering realisatie. Raad van 
Bestuur 10 november 2006, Gent: Universiteit Gent, 107pp.
_(Red.) POVEDA, Paloma., et al. “University of Ghent (conversion and extentions for university campus)” El Croquis, nr 125, 
Stéphane Beel 1992 2005, 2005, pp. 94-109

5.1. SYSTEEM VAN VERSCHILLENDE KAMERS

_DE WIT, Kurt. 2008. “Universiteiten in Europa in de 21ste eeuw: netwerken in een veranderende samenleving”, Proefschrift 
tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Sociale 
Wetenschappen, pp. 63

_Mondelinge uiteenzetting met Bart Verschaffel, hoogleraar aan de Universiteit Gent, publieke ruimte, 27 Februari 20085.3.
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5.3. GESLOTEN KNOOPPUNTEN

_CHÂTEL, Guy., et al. 2006. De school als ontwerpopgave: schoolarchitectuur in Vlaanderen 1995-2005. Gent: A&S Books, pp. 
110-117
_DUBOIS, Marc. “Variaties op één thema: kloosterarchitectuur” Reflector, nr 2, 2007/2008, pp. 9-11

5.4. OPEN KNOOPPUNTEN

_CHÂTEL, Guy., et al. 2006. De school als ontwerpopgave: schoolarchitectuur in Vlaanderen 1995-2005. Gent: A&S Books, pp. 
76
_Directie Gebouwen en Facilitair Beheer. 2004. Toetsingskader ruimtelijk beleid UGent. Gent: Universiteit Gent, pp.6-8
_Stad Gent, Departement Cultuur. 2008. De Gentse Musea. Gent: Lieven Decaluwe, Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten, 
18pp.
_VAN LAER, Sappho., REESKENS, Marleen. 2006. “Gaten rond de Toren : stedenbouwkundig ontwerponderzoek naar een 
leesplein in de omgeving van de Universiteitsbibliotheek Gent” Proefschrift tot het verkrijgen van de academische graad van 
burgerlijk ingenieur architect, Universiteit Gent, 127pp.

BRONNEN AAN DE BASIS VAN HET KAARTMATERIAAL

_BARBRY, Nele., et al. s.d.. Middeleeuws Manhattan, Rijkdom in Gentse Stenen. Gent: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, ism 
de Stad Gent Dienst Stadsarcheologie Stadsarchief, 60pp.
_COENE, André., DE RAEDT, Martine. 1990. Bijdragen tot de stadsontwikkeling van Gent : 1560-1990. s.l.: Coene-De Raedt, 
164pp.
_LACOERE, Peter., et al. 2000. Gent Gisteren. Gent: Stad Gent. Dienst stedenbouw en ruimtelijke planning, 21pp.
_LACOERE, Peter., et al. 2000. Gent Vandaag. Gent: Stad Gent. Dienst stedenbouw en ruimtelijke planning, 25pp.
_LACOERE, Peter., DEJONGHE, Carl. 2002. Gent Vandaag. Gent: Stad Gent. Dienst stedenbouw en ruimtelijke planning, 25pp
_LAPORTE, Dirk. 1994. Architectuurgids Gent. Brepols, 311pp.
_LEKENS, Luc. 1995. Guide to Ghent. Gent: Snoeck-Ducaju, pp. 10-12 / pp. 186-200
_MOORKENS, Peter., et al. 1999. Van Keizer Karel tot OCMW: Vijf eeuwen welzijnszorg in Gent. Twee stadswandelingen. Sint-
Niklaas: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 60pp.
_SIMONS-VAN DER MEERSCH, Anne-Marie., LANGENDRIES, Elienne. 1992. 175 jaar universiteit Gent 1817-1992: een verhaal 
in beeld. Gent: Universiteit Gent, 334pp.
_VAN BRUWAENE, Carine., et al. 1999. Gent, een stad en haar keizer: een wandeling. Sint-Niklaas: Openbaar Kunstbezit in 
Vlaanderen, 59pp.

_België.nl. s.d. “Musea”

<http://www.belgie.nl/site/steden/gent/musea.html> (laatst bezocht op maandag 6 april 2009)
_Museum dr. Guislain. 2009. “Een geschiedenis in beelden”
<http://www.museumdrguislain.be/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=106> (laatst bezocht op 
dinsdag 7 april 2009)
_MSK Gent. s.d. “Inplanting en voorontwerp uit 1898 door Charles Van Ruysselberghe”
<http://www.mskgent.be/> (laatst bezocht op woensdag 8 april 2009)
_“Historiek van de Wereld van Kina”
<http://www.dewereldvankina.be/default.aspx?alias=historiek> (laatst bezocht op donderdag 9 april 2009)
_vzw S.M.A.K. “Geschiedenis”
<http://www.smak.be/info_geschiedenis.php?la=nl> (laatst bezocht op donderdag 9 april 2009)
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_STAM. 2009. “Het STAM, toegangspoort to de stad”
<http://www.stamgent.be/> (laatst bezocht op donderdag 9 april 2009)
_Museum Archief, Zusters van Liefde van Jezus en Maria. s.d. “Historisch overzicht stichting te Gent”
<http://www.archief-museum.zvl.org/nl/hist_2.html> (laatst bezocht op vrijdag 10 april 2009)
_Stad Gent, Departement Strafdiensten, Dienst Voorlichting. s.d. “Kunstgalleries”
<http://www.gent.be/docs/Departement%20Cultuur/Departement%20Cultuur%20-%20Staf/lijst%20kunstgaleries.pdf> 
(laatst bezocht op vrijdag 10 april 2009)
_Kaart campuszones
<http://www.ugent.be/nl/onderwijs/aanbod/campuszones/campuszones.htm/img/DOWA/acs/campuszones.jpg> (laatst 
bezocht op vrijdag 10 april 2009)
_“Foto’s van Gent uit vervlogen tijden”
<http://gentvroeger.skynetblogs.be/post/> (laatst bezocht op maandag 13 april 2009)
_“GENT, Oost-Vlaanderen. Met Begijnhoven, Sint-Baafskathedraal en Stadhuis”
<http://www.stedentipsvoortrips.nl/belgie/gent.htm> (laatst bezocht op maandag 13 april 2009)
_Dienst Stadsarcheologie Gent en Gent Cultuurstad vzw. “De 16de eeuw en Het Spanjaardenkasteel”
<http://www.archeoweb.gent.be/NL/virtueel/thema-detail.asp?id=40> (laatst bezocht op dinsdag 14 april 2009)
_Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. 2009.
<http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/IKONOS/> (laatst bezocht op woensdag 15 april 2009)
_Stad Gent. 2009.

<http://www.gent.be> (laatst bezocht op vrijdag 17 april 2009)
_Toerisme Vlaanderen. 2009. “Museum De School van Toen”
<http://www.toerismevlaanderen.nl/tvl/view/nl/1741219--Musea-Detail-Pagina-.html?view=358410> (laatst bezocht op 
vrijdag 17 april 2009)

_Kaartenarchief universiteitsbibliotheek Gent, Kaartnummer 512
Plan Routier de la Ville et Commune de Gand., diversé en six Sections par L de Vreese, Geometre en Geographe dans cette 
Ville., s.d.
_Kaartenarchief universiteitsbibliotheek Gent, Kaartnummer 566
Nouveau plan routier de la Ville et Foubourgs de Gand., A. Roothaasefecit. Kierdorff Sep., Gand., 1825
_Kaartenarchief universiteitsbibliotheek Gent, Kaartnummer 811

Ganda - Gallie Belgice Civitas Maxima., 1443
_Kaartenarchief universiteitsbibliotheek Gent, Kaartnummer 958
Ville de Gand, Stad Gent, Nouveau plan à vol-d’oiseau., Maison d’ Editions d’Art N. Heins, rue de Brabant 9 & rue Basse 22, 
Gand., 1900
_Kaartenarchief universiteitsbibliotheek Gent, Kaartnummer 1200
Nouveau Plan de la Ville de Gand, Orienté vers le Nord. Extensions récente et Quartiers nouveaux. Tracé du Canal Maritime de 
Gand à Terneuzen., Maison d’ Editions d’Art N. Heins, rue de Brabant 9, Gand., 1905
_Kaartenarchief universiteitsbibliotheek Gent, Kaartnummer 1207
Plan panoramique de la ville de Gand., Maison d’ Editions d’Art N. Heins, rue Basse 26, Gand., 1911-1912
_Kaartenarchief universiteitsbibliotheek Gent, Kaartnummer 1208
Ghent. At an hour’s distance by train from Brussels, Antwerp or Ostend. Gent. Eine stunde mit der Eisenbahn von Brüssel, 
Antwerpen oder Oostende., Maison d’ Editions d’Art N. Heins, Gand., s.d.
_Kaart uit het Stadsarchief, De Zwarte Doos
Gent. Norbert Keulemans. 1986
_Kaartenarchief universiteitsbibliotheek Gent, Kaartnummer 2827 (Topografische kaarten gebruikt als onderlaag)
Kluizen 14/5 Noord., Nationaal Geografisch Instituut, Brussel, 1996, ed. 1
Evergem 14/5 Zuid., Nationaal Geografisch Instituut, Brussel, 1996, ed. 1
Ertvelde 14/6 Noord., Nationaal Geografisch Instituut, Brussel, 1996, ed. 1
Lochristi 14/6 Zuid., Nationaal Geografisch Instituut, Brussel, 1996, ed. 1
Gent (Noord) 22/1 Noord., Nationaal Geografisch Instituut, Brussel, 1995, ed. 1
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Gent (Zuid) 22/1 Zuid., Nationaal Geografisch Instituut, Brussel, 1995, ed. 1
Destelbergen 22/2 Noord., Nationaal Geografisch Instituut, Brussel, 1995, ed. 1
Laarne 22/2 Zuid., Nationaal Geografisch Instituut, Brussel, 1995, ed. 1
De Pinte 22/5 Noord., Nationaal Geografisch Instituut, Brussel, 1995, ed. 1
Merelbeke 22/6 Zuid., Nationaal Geografisch Instituut, Brussel, 1995, ed. 1
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