
Nog maar eens woning/bouwschandaal 
te Gent. 

Alles kan blijkbaar in Gent. Aan de ene kant zit men bouwvergunningen te weigeren omdat ‘er te 

weinig groen te zien is van uit de lucht’, nog geen 2km verder, namelijk in de Vrouwenstraat te 

Wondelgem, geeft men de firma Durabrik carte blanche voor het vernietigen van een prachtig terrein 

om dit vol te bouwen met woningen en appartementen. 

Dit is zoals het oorspronkelijk was: 

 

De stad Gent probeert zich te profileren als groene stad en met de regelmaat van een klok zijn er 

kranten berichten dat men dit terrein gaat omvormen tot een groene zone, meer geld vrij maakt 

voor parkjes, enz … helaas merkt men er weinig van en worden groene terreinen met de grond gelijk 

gemaakt en vol beton gestort, dit verschijnt natuurlijk niet in de krant! Zie maar naar het muidebosje, 

recent de Wondelgemse meersen en waarschijnlijk nog een pak meer. Het stadbestuur slaagt er zelfs 

in een zwembad te bouwen zonder bouwvergunning! Geen wonder de bevolking er van uit gaat dat 

er andere belangen, die best het daglicht niet zien, mee gemoeid zijn. 

Jaren terug, bij de aanleg van Haagstuk, een straat rond dit terrein en eveneens een realisatie van 

Durabrik, was door de mensen van Durabrik bij hoog en bij laag beweerd dat het terrein Batslé een 

beschermde status had, …, we zien het. Diezelfde mensen van hetzelfde Durabrik weten nu 

plotseling van niks meer??? 

De bezwaren werden op een arrogantie manier weggewuifd, zelfs met foute informatie. Op de vraag 

het groen te ontzien werd geantwoord ‘slechts enkele bomen ivb een doorgang voor de brandweer’ 

gerooid zouden worden.  

Nu is het een ferme doorgang geworden, op enkele dagen tijd heeft men op enkele bomen na waar 

we van verwachten dat ze er wel iets zullen op vinden deze ook te laten verdwijnen, het gehele 

terrein omgeploegd tot een woestijn. Enkele bomen blijken dus meer dan 30 te zijn, zo’n 75% van 

alle groen dat daar stond!  



Oordeel zelf maar: 

 

Enkele???? 

 

 

 

Moet je weten dat er 03/10/2019 nog een artikel verscheen in het Nieuwblad waarin Gent extra 75 

miljoen subsidies ontvangt om de rand groener te maken. 

Een enkele boom heeft men laten staan, …, maar die heeft men dan bewust als dusdanig ‘gesnoeid’ 

dat die toch kapotgaat, mooi meegenomen door Durabrik! Ook met de goedkeuring van de 

groendienst?? 



 

Er zijn nog enkele andere bomen blijven staan, op een plek waak de kans klein is dat deze zullen 

overleven! 

Niets heeft men ontzien, zelfs de bomen buiten het terrein zijn destructief verwijderd! 

Het gaat hier echter niet alleen om het groen maar ook om de dieren die erin leefden. De uilen die er 

nestelden zijn ondertussen omgekomen of verjaagd. Maar ook in het stuikgewas leefden vogeltjes en 

andere dieren. Allemaal dood of verjaagd. Wat is er met de steenmarters, een beschermde diersoort, 

gebeurd die daar huisden? 

Wat wordt het volgende dat tegen de vlakte moet, de hoeve met boomgaard die aan dit terrein 

paalt, want dit terrein is ook al aangekocht door Durabrik! Dit wordt nu gebruikt als stortplaats. 

Nog een stap verder, in Vlaanderen mag men bomen kappen zonder omgevingsvergunning als deze 

binnen 15m van het gebouw bevindt. Nu gaat Durabrik een gebouwen oprichten op minder dan 

10m! Een goede verstaander heeft niet meer nodig, alle bomen zijn ten dode opgeschreven. Wie 

heeft dit toevallig over het hoofd gezien? 

Erger nog, men kon zelfs niet wachten tot de bouw er stond, deze is omgelegd de eerste week van 

juni. 



 

Waarom laten bouwpromotoren steeds hun oog vallen op waardevolle groene plekjes? Er zijn 

nochtans voldoende terreinen op het Gentse grondgebied waar dergelijke projecten een ferme 

verbetering teweeg zou brengen. 

Rap alles vol bouwen voor de betonstop in gaat! En compensatie wordt ook nergens vermeld, nu die 

compensaties zijn, als ze er al komen, een maat van niks die wordt toch maar uitgebouwd op een 

ander stukje groen op een locatie waar niemand iets aan heeft en het beton toch maar uitbreiding 

neemt met als enig doel enkele te verrijken. Trouwens wat wegen enkele jonge boompjes op tegen 

exemplaren van 30 jaar en ouder. 

Hoeveel klimaatmarsen zijn er nog nodig voor men er daadwerkelijk iets aan doet??? 

Wat nog onbegrijpelijker is dat de partij Groen achter dergelijk project kan gaan staan, dit druist toch 

volledig in tegen hun gedachtengoed dat men probeert te verkondigen? 

Hoe geloofwaardig is dit nog? Aan de ene kant protesteren tegen het rooien langs de snelweg en 

langs de andere kant een prachtig terrein om zeep helpen. 



 

Hoe hypocriet kan men nog zijn? 

Als men hieromtrent mailt naar de mandatarissen van de partij Groen, komt er gewoon geen 

antwoord! Moet er daaruit geconcludeerd worden dat het even grote postjesjagers zijn? Dit is de 

moeite niet, het haalt niet eens het nieuws! 

Trouwens van het nieuwe Gentse stadsbestuur moet men niks verwachten, op wat verschuivingen en 

een opzij gerangeerde na is het dezelfde groep. 

Om het nog belachelijker te maken, de villa moet gerestaureerd worden om zijn ‘erfgoedwaarde’ 

maar volgens de plannen gaan ze hem wel verbergen achter appartementen in de stijl die de Duitsers 

tijdens WO II ook hanteerden hier in de Vlaanders. 

 



 

Nu probeert Durabik de te bouwen woningen aan de man te brengen met slogans als rustige buurt 

en goed bereikbaar met het openbaarvervoer. Nu is het nog rustig wonen, maar wat als er pakweg 

50 gezinnen bij komen? Het openbaar vervoer bestaat uit bus 6, tijdens de piekuren rijden er 

maximaal 3 per uur! Parkeergelegenheid wordt er ook al onvoldoende voorzien waardoor die 

bewoners noodgedwongen hun wagen zullen droppen in de naburige straten. Tot zo ver de rustige 

buurt. Dan blijven er nog de smalle toegangswegen die in de winter zelfs niet gestrooid worden! 

Ondertussen is men begonnen, en raad eens, al de eerste dag heeft men de bouwvoorschriften aan 

zijn laars gelapt. Men moet 2m wegblijven van de resterende bomen en deze moeten beschermd 

worden met een hekwerk op 2m van de stam! Niks van aan, enkel de een deel van beplanting rond 

de villa is bescherm geworden! 



 



Heel wat bomen heeft men al beschadigd! 

 



 

 

In november 2019 haalde het veel te lager grondwaterpeil nog het nieuws, nu een half jaar later 

spreek men van extreme droogte en zijn er in alle Vlaamse provincies politiereglementen 

uitgevaardigd die het oppompen verbieden. Laat dit geen probleem vormen voor de aannemer, 

lekker pompen, en aan de achterkant van de gebouwen in een slootje dat uitmondt in een riool, ver 

uit het zicht van de voorbijgangers laten wegvloeien! Dit is een pak erger dan een zwembad vullen en 

een ferme slag in het gezicht aan allen die geen water mogen oppompen voor hun teelt! 



 

Nog erger, volgens de verkavelingsgunning heeft Durabrik de verplichting de villa te renoveren en de 

stallingen om te bouwen naar woningen. Helaas is dit voor Durabrik niet interessant en dus zorgt 

men er hard voor dat de verkrotting zijn werk doet en laat men alle ramen en deuren wagenwijd 

open staan. 

 



 

Er zijn al delen van het dak weggewaaid en 1 gebouw is al afgebroken! 

Voor zij die het niet meer herkennen, hier is enkele jaren terug de Vlaamse film ‘Café Derby’ 

opgenomen! Hopelijk mogen we rekenen de steun Lenny Van Wesemael en zijn team om dit terrein 

in zijn glorie te herstellen. 

Het stadsbestuur moet hier zijn ‘groene’ beloften waarmaken en de verkavelingsvergunning met 

directe ingang intrekken en Durabrik verplichten dit terrein te herstellen. Doet men dit niet dan is de 

stad de beloofde 75miljoen extra niet waard, Vlaanderen kan dit beter investeren waar men wel zijn 

groene domeinen respecteert en onderhoud. 

Het is toch vreemd hoe verdomd gemakkelijk het is een bouwvergunning voor een windmolen tegen 

te houden terwijl bezwaar tegen dergelijke projecten zo maar van tafel geveegd worden? 

Er zijn te veel ‘toevalligheden’ en ‘foutjes’, het wordt hoog tijd dat het gerecht zijn 

verantwoordelijkheid neemt en een onderzoek start naar wanpraktijken bij de toekenning van de 

verkaveling en toekenning van de bouwvergunning! 

Waar zitten de ‘echte’ groenen? 

We geven deze de kans hun stem te laten horen en onderteken onze online petitie 

http://woningschandaalgent.petitie.be/. Doe dit massaal want het stadsbestuur kijkt niet op van 5000 

ondertekenaars, zie maar naar het protest rond de plannen van de Sint Annakerk. 

Je hoeft niet echt ‘groen’ te zijn om te beseffen dat hier nog maar eens een stukje waardevol terrein 

verloren gaat. 

Deze tekst, documentatie, evolutie, alles wat we hier over kunnen terugvinden kan je nalezen op 

https://www.schande.online/wondelgem_vrouwenstraat/. Ook de links naar de betreffende 

artikelen zullen hier vermeld staan. 

 

Ooit fiere Gentenaars 

 

http://woningschandaalgent.petitie.be/

