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Rechtdoortracé

Ringtracé

Gentsesteenweg – aansluiting Leie (mini-bypass)

Brugverhoging Gentsesteenweg

Verdere aantasting historische as Gentsesteenweg door inname

woningen/gebouwen ter hoogte van verbreding kanaal en door

verhoging brug (onleefbaarheid woningen die langs helling brug

komen te liggen) >>  afname relatie Gentsesteenweg tussen

linker- en rechteroever. Gentsesteenweg blijft wel behouden als

verbinding

Kop bouwblok langs Gentsesteenweg

Bouwblok

Schuttersstraat-Loodwitstraat-Gentsesteenweg-Adbijkaai heeft op

rechteroever met nog sterke link 19de eeuwe ontwikkeling wordt

aangesneden: grotere impact op historische structuur, maar

beperkte aanwezigheid waardevolle panden.

Mini-bypass

- Contextverlies thv zwembad, sluis en sluiswachterswoning, door

verlies gebruik waterweg. Maar erfgoed blijft wel behouden.

- Afsnijden van zone van rest van rechteroever; echter weinig

(historische) relatie met rest van rechteroever (valleigebied langs

de Leie)

>> Opportuniteit: Opwaardering overgebleven stukje

oorspronkelijk kanaal en vergroten gebruikswaarde en

toegankelijkheid erfgoedwaarde. Bij voorkeur behoud vd link met

water (behoud waarde en betekenis overgebleven sluis). Hierbij

nodige aandacht onderhoud/werking sluis (zie onderdeel

bouwkundig erfgoed)

>> Opportuniteit: Creëren van ‘eiland’ thv mini-bypass, kan

betrokken worden bij de stedelijke structuur van Linkeroever.

Opwaardering overgebleven stuk oorspronkelijk kanaal en

vergroten gebruikswaarde en toegankelijkheid erfgoedwaarde.

Bij voorkeur behoud link met water.

Synthesekaart van de referentiesituatie 

... MET AANDACHT VOOR RISICO OP

INDIRECTE IMPACT

BEOORDELEN VAN DIRECTE

IMPACT....

Zone opwaarts de spoorweg

- Geen belangrijke ruimte-inname; kanaal is hier reeds verbreed

- Geen belangrijke impact op aanwezige historische  structuren

- De nog bestaande relatie tussen kanaal en rechteroever blijft behouden

- Inname sluis nr. 9 en vermoedelijk sluiswachterswoning >> verlies historische relatie

kanaal en sluis/sluiswachterswoning.

Zone afwaarts spoorweg - Gentsesteenweg

Linkeroever

- Grotendeels behoud (historische) panden in meest waardevolle zone

- Behoudvan de historische ligging van de plek langs kanaal

- Contextverlies door verlaging waterniveau tot 5 m (waterpeil daalt van ongeveer 15m

TAW naar 10,12m TAW) verlies (visuele) relatie/ contact met water

Rechteroever

- Op vandaag reeds groot deel contextverlies (relatie historische ontwikkelingen met

kanaal)

- Bijkomend verlies waarde industrieel, historisch (beschermd) pand. Verdere afname

contextwaarde

>> Opportuniteit linkeroever: getrapte afwerking oever met niveau langs water;

opwaardering kanaal met kwalitatievere afwerking; gebruik/integratie kanaal en omgeving

vergroten

>> Opportuniteit rechteroever: mogelijkheid tot opwaardering van de op vandaag weinig

kwalitatieve zone; versterken link met kanaal; mogelijkheid om deel historisch pand te

behouden en nieuwe invulling te geven (wel verlies historische waarde door ‘onthoofding’

gebouw).

Bypasstracé

Impact van de opwaardering

Zone afwaarts spoorweg – Zandbergstraat

- Doorsnijding/inname stedelijk groengebied de Venning: beperkte historische waarde

groengebied door historische continuïteit als open ruimte (en landbouw). Verdere

versnippering en isolatie van stedelijke structuur.

- Linkeroever: ’t Kasteeltje, koetshuis en boerderij’, vermoedelijk gehypo-thekeerd en

verlies relatie boerderij met resterende landbouwgronden.

- Verder geen belangrijke impact op historische structuur op Linkeroever: weinig

historische waarde. Woonwijk de Venning blijft hier als geheel behouden.

Zone opwaarts de spoorweg

- Doorsnijding bouwblokken veelal met beperkte historische, waardevolle structuur.

Opvulzones (industrie) met enkele erfgoedwaarden, maar wei-nig ruimtelijke samenhang

- Bouwblok langs kanaal: wel nog link en connectie met water (oorspronke-lijke kaai

kanaal) en historische, industriële panden

-> Aantasting en doorsnijding bouwblok en doorsnijding (reeds aangetas-te- historische

assen Stasegemsesteenweg en Hoevestraat

Zandbergstraat/Hippodroomstraat/Gentsesteenweg –

aansluiting Leie

- Doorsnijding historisch structurerende assen (die reeds zijn

aangetast) ter hoogte van de straten Gentsesteenweg,

Hippodroomstraat, Zandberg-straat; en inname deel bebouwing

langs deze assen (ifv kanaal en leef-baarheid langs hellingen

brug Genstesteenweg), waaronder ook enkele waardevolle

panden -> verdere aantasting van deze historisch

structurerende assen. Gentsesteenweg blijft wel behouden als

verbinding. Zand-bergstraat enkel als fietsverbinding en

verbinding Hippodroomstraat wordt onderbroken.

De doorsnijding ter hoogte van de Gentsesteenweg situeert

zich wel ter hoogte van een scheidingspunt tussen meer

kleinschaligere bebouwing (woningen), meer aansluitend bij de

stedelijke kern, en grootschaligere nieuwere retailgebouwen.

- Zone ten noorden van Gentsesteenweg: doorsnijden/inname

bouwblok-ken met lage historische structurele waarde.

- Wel isolatie van reeds aangetast beschermd monument en

landschap ‘Newfoundland gedenkteken’

Zone afwaarts spoorweg – Zandbergstraat

- aantasting bouwblokken met beperkte historisch, structurele waarde

- bundeling met bestaande doorsnijdende infrastructuur van de R8: versterking

barrièrewerking R8, maar ook vermijden van nieuwe barrière

- Industrieel erfgoedpand blijf behouden. Kan nieuwe functie krijgen langs economisch

kanaal.

- Inname stedelijk groengebied de Venning: beperkte historische waarde groengebied

door historische continuïteit als open ruimte (en landbouw). Groengebied blijft wel

aangesloten bij stedelijke structuur ten zuiden van R8.

Zone opwaarts de spoorweg:

- Doorsnijding bouwblokken veelal met beperkte historische, waardevolle structuur.

Opvulzones (industrie) met enkele erfgoedwaarden, maar weinig ruimtelijke samenhang

- Bouwblok langs kanaal: wel nog link en connectie met water (oorspronkelijke kaai

kanaal) en historische, industriële panden

-> beperkte inname langs rand. Blijft wel grotendeels behouden en gekoppeld aan

bestaand kanaal.

- Doorsnijding (reeds aangetaste- historische assen Stasegemsesteenweg en

Hoevestraat. Verbinding Hoevestraat blijft behouden (weliswaar in brug over R8 en

kanaal). Stasegemsestreenweg wordt doorsneden en omgeleid langs Visserskaai.

Zandbergstraat/Hippodroomstraat/Gentsesteenweg –

aansluiting Leie

- Versterking doorsnijding historisch structurerende assen (die

reeds zijn aangetast) ter hoogte van de straten

Gentsesteenweg, Hippodroom-straat, Zandbergstraat; en

inname deel bebouwing langs deze assen. De inname is echter

ter hoogte van de koppen van de bouwblokken die reeds deels

zijn aangetast door de inrichting van de R8.

- (Bijna) volledige inname van reeds aangetast beschermd

monument en landschap ‘Newfoundland gedenkteken’.

- Verder versterking barrière R8, maar in reeds sterk aangetast

valleigebied Leie.
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