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Verhuizing AZN
Van zonevreemde uitbreiding en bedreiging, 
tot zone-eigen inbreiding met meer kwaliteiten



Deel 1 
Historie van de ruimtelijke orde

1859: Niet 
goedgekeurd
Algemeen Plan



1935: de stad krijgt een ringweg N14 (nu: N70) 

N70 groeit uit 
tot lint met vele 
zwarte punten 



1962, Stedenbouwwet

TITEL I. - Ruimtelijke ordening.

EERSTE HOOFDSTUK. - Algemene bepalingen.

Artikel 1. De ruimtelijke ordening van het land, de streken, 
gewesten en gemeenten wordt vastgesteld in plannen.

Die ordening wordt ontworpen zowel uit economisch, 
sociaal en esthetisch oogpunt als met het doel 's lands 
natuurschoon ongeschonden te bewaren. 

‘s lands natuurschoon 
wordt nog 
onvoldoende bewaard



+/- 1970, “Beleidsplan” ruimte

Ruimtelijke relaties, 
gereduceerd tot  
‘vlekken’ tussen 
wegen



1978, Gewestplan
Haarfijn 
bodembestemmingsplan 
zonder natuurlijke 
verbanden



1991, Eerste ontwerp van Ruimtelijk Structuurplan

Voorstel van ruit- en 
corridor (met af te 
werken tangenten)



1997, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Stedenbeleid en 
ambitieuze doelstellingen,
waarmee men niets doet 
met AZN aan N41



2002, eerste gemeentelijk Mobiliteitsplan

Geeft invulling aan het 
corridor- en ruitmodel
en met aandacht voor de 
groenstructuur



2006, GRUP afbakening stedelijk gebied

Binnen deze afbakening 
wordt het stedenbeleid 
ten uitvoer gebracht 
(volgens RSV)



2006, eerste gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Geeft invulling aan het 
corridor- en ruitmodel

Bindende bepaling:

“de stedelijke corridor 
station – Grote Markt –
Waasland Shopping Center 
als ruimtelijke drager van de 
gemengde woonstad”

(zie dia 32)



2009, herbevestiging natuurlijke en agrarische structuur

De boer, hij ploegt niet 
meer voort, met AZN op 
deze locatie



2019, Lobbenstad

De nieuwste duurzame 
beleidsvisie op de 
stedelijke ruimte: 
Nog niets is zeker



Deel 2
Verhuizing AZN naar C-locatie (= autolocatie)



Meer dan 150 jaar ruimtelijk beleid later

Verhuizing AZN: 
een zonevreemde 
bedreiging van de 
ruimtelijke orde



Men blijft koppig zoeken buiten het kloppend stadshart

Achterhaalde visie op 
de ruimte: alternatieven 
voor AZN op alleen 
maar autolocaties



Men blijft koppig zoeken buiten het kloppend stadshart

Achterhaalde visie op de 
ruimte: 16 te grootschalige 
locaties in schaarse ruimte



2011 Parkziekenhuis is nooit goed onderzocht

Een te eenvoudig concept



Deel 3
AZN aan de top in omgevingskwaliteit



Maart 2018, ABLLO vzw: extra nummer ‘tGW over verhuizing AZN

Het Parkziekenhuis, een 
voorbeeld om te inspireren



Jan. 2019, ABLLO vzw: extra voorstel van ruimtelijk concept

Fabiolaplein, nog een 
voorbeeld om te inspireren



9 juli 2018, ABLLO vzw vraagt…

… in opmerkingennota bij eerste 
raadpleging bij startnota van RUP 
tot 20 juli 2018

Opmerking vier: In de planvorming ontbreekt een creatief 
zoeken naar allesomvattende oplossingsrichtingen. Er is 
onvoldoende vertaalslag van visie naar concept. De 
ontwerptaak in 2011 om ‘overheen de Hospitaalstraat te 
bouwen’ was te beperkt (zie hfst. 1 in de startnota). Kortom, 
vooraleer een GRUP voor AZN op te maken diende eerst een 
open oproep of een stedenbouwkundige wedstrijd gelanceerd 
te worden. Zo is er meer kans om de meest vindingrijke variante, 
met meer toegevoegde waarde(n), tot ontwikkeling te laten 
komen. 



2020, ABLLO vzw lanceert te onderzoeken zone-eigen concept

Huidig BPA Park & Laan bevat twee zones voor openbaar nut
• AZN en 

• GO!

Grote
Markt



Het Parkziekenhuis kan hierin passen

Een drievoudig concept

• AZN

• Plein

• GO!



1. Inbreiding AZN: vooral op eigen terrein tussen:

- Park

- Moerlandstraat

- In plaats van Odisee

- Rond kasteel Moeland



2. Pleinen: Parklaan + Moerlandstraat rustig en gezond:

- Door knip op Grote Markt

- En knip in Moerlandstraat

- Ondergrondse parking (of 
parkeergebouw voor het plein)

- Wandelen, fietsen en 
hoofdbushalte in het groen 



3. Een mogelijke herschikking GO!-site (<4,3 ha)

- 1 ha, Odisee

- 1 ha, Go! Forum Da Vinci

- 1 ha, Go! Basisschool

- 1 ha, parkeerhuis, indien niet
ondergronds



3. GO!-site, mogelijk parkeerhuis 
(indien niet onder Parklaan, Moerlandstraat en AZN)

- +4: 220 pl.

- +3: 220 pl.

- +2: 220 pl.

- +1: 220 pl.

- 0: 100 pl. + publieke functies

- -1: 220 pl. (totaal >1200 pl.)

+
Nog 200 m stappen tot AZN

Voorrijgelegenheid aan 
hoofdingang AZN blijft bestaan



Dit kàn:  Parkziekenhuis, veel meer omgevingskwaliteit

Faseerbare, compacte inbreiding:

• Parking onder pleinruimte

• Of in parkeergebouw op Go!-site

• Odisee blijft

• Of verhuist naar Go!-site, voor 
uitbreiding AZN

• Verkeersluwe omgeving  door knip op 
Grote Markt en in Moerlandstraat

• Drie keerlussen aan hoofdingang AZN 
voor leefbare buurt

• Pleinruimte rond kasteel Moeland

• Plein rond bushalte Parklaan

• Park wordt dubbel zo groot door 
compact gezamenlijk bouwprogramma

Nog een inspirerend voorbeeld, na een stedenbouwkundige wedstrijd:



Bijlage: BPA Park & Laan

Grote
Markt



Bijlage: Legende BPA Park & Laan



Bijlage: uittreksel uit GRS, bindende bepalingen



Bijlage: mogelijke fasering en herschikking ruimte

AZN als Parkziekenhuis, mogelijke fasering op/nabij huidige locatie op amper 5 ha

Vandaag Parking AZN
van Park tot en met tussen AZN hoek hoek Hospiaalstraat P.Benoitstraat

Hospitaalstraat fietsweg in park en Hospitaalstraat Parklaan Moerlandstraat (in bouwblok)

Parklaan Moerlandstraat C.Heirmanstraat Parklaan

ha 4,02 1,22 0,73 4,31 2,51 0,55

of

2024 Parkziekenhuis uitbreiding in park Odisee

inbreiding en blijft voorlopig

op huidige locatie

ha 4,02 0,31 0,73

2028 uitbreiding gezonde straten 0,55 ha wordt:

en en in plaats van veilig   buurtparkje

Odisee sociaal    werk van de akker

ha 4,02 0,31 0,73 groen    sport en speelwei…

ondergrondse

parking

par- 

keer- 

huis Odisee Go!

Go!Tussen AZN en Lamstraat kan met natuurbouw parkruimte uitbreiden 

met 3 à 4 ha

AZN Odisee Publiek domeinGo!Park



Bijlage: binnenstedelijke alternatieven, hokjesdenken


