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1. Inleiding
Het nijpende tekort aan (betaalbare) studentenhuisvesting in Gent is een feit. De UGent
startte in 2016 met de ontwikkeling van plannen voor de bouw van een energieneutrale
studentenhome. Na overleg met alle instanties, onder meer omtrent de afbakening van het
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RUP Groen plan1 van Stad Gent, werd de locatie voor de bijkomende studentenhuisvesting
(home B) voorzien op campus Sterre, rechts van home Bertha De Vriese. Hiervoor zou
4000m² bos moeten wijken; wat neerkomt op een 80-tal bomen. Ter compensatie zou de
universiteit het reeds bestaande gebouw S27 (de Schietstand, goed voor zo’n 3600m²)
afbreken, om er nieuwe bomen te planten. Dit naast de compensatie van 4000m² bos in
Zottegem én 4000m² in Lubbeek. Onderstaande afbeelding ter illustratie.

1

Een deel van campus Sterre behoort tot het RUP Groen plan, wat betekent dat bepaalde delen
voorbehouden zijn als groengebied. De bouwplannen respecteren dit.
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2. Nood aan (betaalbare) huisvesting
Steeds meer mensen vinden de weg naar het hoger onderwijs. De vele
hogeronderwijsinstellingen die Gent rijk is, blijven aangroeien2. Hoewel het positief is dat
meer mensen hun weg vinden naar een voortgezette opleiding, dient de bijhorende
infrastructuur gelijke tred te houden. Een belangrijke schakel in die infrastructuur is
studentenhuisvesting. Al enkele jaren stijgen de prijzen van studentenhuisvesting, beïnvloed
door een voortdurend stijgende vraag en een aanbod dat deze evolutie simpelweg niet kan
bijhouden. Op basis van recente cijfers3 van Stad Gent en de Gentse Studentenraad betalen
UGent-studenten voor een kamer op de privémarkt gemiddeld €425 per maand, of €5.100
per jaar. Deze hoge kost is een drempel voor de democratisering van het hoger onderwijs
omdat het voor studenten omwille van uiteenlopende redenen vaak moeilijk is om dagelijks
te pendelen. Het gebrek aan betaalbare huisvesting betekent voor vele studenten een
veroordeling tot een onaangenaam pendeltraject, inwonen bij lokale familieleden of - bij
gebrek aan andere mogelijkheden - noodgedwongen afzien van de beoogde opleiding.
De homes van de UGent, alsook die van andere hogeronderwijsinstellingen, kaderen binnen
deze nood aan betaalbare huisvesting in Gent met een huurprijs die meer dan €100 lager ligt
dan de gemiddelde prijs op de private markt. De aangepaste regeling voor beurs- en
bijna-beursstudenten maakt het dan ook mogelijk voor iedereen, ook diegenen met een
budget ontoereikend voor de private markt, om gepaste huisvesting te vinden. Desondanks
is het huidige aanbod aan universitaire homes eindig en botst deze al enkele jaren op haar
grenzen.

2

Zoals blijkt uit de cijfers van Stad Gent en die van de Vlaamse Overheid.
Mpiris, Leidsman, & Stad Gent. (2021, maart). Studentenhuisvesting in de Gentse woonstad.
https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/huren-verhuren/studentenhuisvesting/studentenhuisvesting-de-g
entse-woonstad-studie#Praktische_info
3
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(Weergave evolutie van de huurprijs van het kameraanbod studentenhuisvesting in Gent. De UGent hanteert aangepaste prijzen
voor beurs- en bijna-beursstudenten) (bronnen: dienst Huisvesting UGent, kot@Gent)

Aan de start van academiejaar 2021-2022 waren een 350 Vlaamse studenten en een 150-tal
internationale studenten wachtende op een wooneenheid in de homes. Internationale
studenten worden momenteel uit noodzaak naar andere (omliggende) steden (bv: Kortrijk)
gestuurd of anderen gaan terug naar huis. De huisvestingsproblematiek is dus zeer acuut.
Ongeveer 330 Vlaamse studenten, die op de wachtlijst stonden zich hebben moeten wenden
tot de (duurdere en overbevraagde4) private markt of een jaar genoodzaakt moeten
pendelen. Gezien het acute tekort aan huisvesting voor internationale studenten5, die een
kwetsbare groep vormen op de private markt, worden momenteel ook wooneenheden in de
gesubsidieerde homes toebedeeld aan die doelgroep. Dit is in principe niet in lijn met het
huisvestingsbeleid, daar die plaatsen bedoeld zijn om Vlaamse studenten een betaalbare
kamer te kunnen aanbieden. De universiteit had echter niet de mogelijkheid om andere
huisvesting voor de internationale studenten te voorzien, waardoor die beslissing
noodzakelijk was. Indien dit niet zou gebeurd zijn, hadden tientallen internationale studenten
4

Houtman, A. (2021, 5 juli). Gent heeft 10.000 nieuwe studentenkoten nodig. vrtnws.be.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/07/05/stad-gent-heeft-10-000-nieuwe-studentenkoten-nodig/
5
Van de Velde, P. (2021, 28 september). Bijna weer evenveel buitenlandse studenten in Gent als voor
de_coronatijd._vrtnws.be._https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/28/bijna-weer-evenveel-buitenlands
e-studenten-in-gent-als-voor-de-c/
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geen onderdak. Dit gezegd zijnde, zijn er op het moment van schrijven nog een 50-tal
studenten uit het buitenland die op de wachtlijst staan voor een kamer. Op basis van dit
cijfermateriaal in onderstaande grafiek, kunnen we dus met duidelijkheid stellen dat de
huisvestingscapaciteit al jaren te kort schiet.

(Weergave evolutie capaciteitstekort homes bij de reguliere doelgroep (blauw) en internationale doelgroep (oranje))
(bron: Dienst Huisvesting UGent)6

Niet enkel de homes kunnen de vraag niet bijbenen, de Gentse kotenmarkt in zijn geheel
kampt al enige tijd met capaciteitsproblemen. Dit werd het voorbije jaar onder meer
bevestigd in een grootschalige enquête² omtrent studentenhuisvesting en -mobiliteit, een
samenwerking van de Gentse Studentenraad en Stad Gent, alsook door de cijfers
opgevraagd bij de Dienst Huisvesting van de UGent en Kot@Gent (zie grafiek). Daarnaast
bracht deze enquête ook de drijfveren van studenten om op kot te gaan in kaart. Uit een
analyse van de resultaten blijkt dat er enkele markante verschillen zijn tussen de motivaties
van UGent-studenten op een home en UGent-studenten in een kot op de private markt.
Homestudenten gaven significant vaker aan op kot te zitten om redenen gerelateerd aan
primaire studiebehoeften. Zo waren een moeilijke thuissituatie, het niet goed kunnen
studeren thuis en (het gebrek aan) rust thuis veel meer aanwezig als drijfveer in vergelijking
tot kotstudenten op de privémarkt. Op hun beurt gaven kotstudenten op de private markt
vaker aan op kot te zitten voor het sociaal leven in Gent - met een nadruk op het nachtleven -,
6

Reguliere doelgroep: studenten met een diplomacontract van minimaal 27 studiepunten, capaciteit =
2317 plaatsen
Internationale doelgroep: uitwisselingsstudenten, PhD studenten, studenten uit specifieke opleidingen
(internationaal georiënteerd zoals Erasmus Mundus), bezoekers en medewerkers), capaciteit = 551
plaatsen
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de zelfstandigheid van het kotleven en de mogelijkheid om van een kot gebruik te kunnen
maken tijdens springuren.
Ook al zijn er verschillende redenen die door beide groepen even vaak (of weinig) werden
opgegeven, schetsen deze verschillen een sterk beeld over de motivaties van
homestudenten. Uit het feit dat homestudenten vaker aangeven op kot te zitten om in een
veilige en studeervriendelijke omgeving terecht te komen, kunnen we afleiden dat de
UGent-homes een sterke sociale functie vervullen. Dit, in combinatie met de eerder
aangehaalde cijfers van de wachtlijsten, maakt dat een uitbreiding van het home-aanbod van
de UGent niet enkel wenselijk is, maar ook een belangrijke sociale functie dient.
Naast het kwantitatieve aspect van studentenhuisvesting, is er ook het kwalitatieve aspect.
Zo is het bouwen van een nieuwe home noodzakelijk om van start te kunnen gaan met de
broodnodige renovatie van de oude homes, zonder studenten op straat te moeten zetten.
Deze renovaties zijn nodig om de UGent een stap dichter bij klimaatneutraliteit te brengen en
de huisvesting in de andere homes te verbeteren en zo toekomstbestendig te maken.

3.Biodiversiteit
“We willen geenszins de bovenvermelde infrastructuurontwikkelingen an sich in vraag stellen,
maar we stellen wel vast dat het de UGent momenteel ontbreekt aan een duidelijke strategie
omtrent biodiversiteit”
(een aantal biodiversiteitsexperten schreef een brief aan de rector, 24/3/2019) 7
Naar aanleiding van de plannen voor (onder andere) home B en de daarmee gepaard gaande
boskap schreef een aantal UGent experten in maart 2019 een brief naar de rector. Die brief
was de start van het biodiversiteitsplan8, dat goedgekeurd werd door het Bestuurscollege in
maart 2020. Met dit plan engageert de UGent zich voor het behoud van het groen en de
biodiversiteit op haar campussen, een uitbreiding en kwaliteitsverhoging van dit groen,
alsook het in acht nemen van groen- en biodiversiteitsoverwegingen bij beleidsbeslissingen.
Hierbij wordt de mitigatiehiërarchie gehanteerd: Vermijd > Minimaliseer > Herstel >
Compenseer. Compenseren is hierbij het laatste redmiddel. Eerst en vooral moet alles
ingezet worden op het vermijden van groenaantasting.
Sinds maart 2020 wordt het behoud van groen dus sterk meegenomen in
beleidsbeslissingen. De plannen van de home dateren echter uit 2016, toen nog geen sprake
was van een biodiversiteitsplan. Bij het biodiversiteitsplan werd expliciet vermeld dat dit
enkel van toepassing is op toekomstige plannen, niet op degene die reeds gestart waren9.
Het project rond Home B was op dat moment reeds opgestart.
7

Open brief aan de UGent rector: Visionair biodiversiteitsbeleid aan de UGent. (2019, 24 maart).
https://drive.google.com/file/d/1Z_lYkEKrLFL4Rta1E7kwW-cYd2ySDpqD/view?usp=sharing
8
UGent.
(2020,
13
maart).
Biodiversiteitsplan
2020-2030
voor
de
UGent.
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/leidraad/biodiversiteit
/biodiversiteitsplan
9
UGent Commissie Duurzaamheidsbeleid. (2020, 13 januari). Uittreksel uit verslag Commissie
Duurzaamheidsbeleid
13
januari
2020.
https://drive.google.com/file/d/18ARbjj3Wg34r3pKkB8ncdKzzhLCO8Ea2/view

p. 6/8

STANDPUNT Huisvesting en Duurzaamheid

De plannen voor Home B zijn ondertussen afgewerkt. De gehele inrichting ligt vast, gaande
van de vloer en tegels op de wanden tot de bureaulampen in de kamers. Het gehele project is
klaar om uitgevoerd te worden, maar zou met zo’n vijf jaar vertraagd worden indien de
universiteit alsnog op zoek moet gaan naar een alternatieve locatie, een proces dat
tijdsintensieve veranderingen aan de bouwplannen noodzaakt. In de tussentijd zouden
honderden potentiële homestudenten geen toegang hebben tot dit extra aanbod.
Aangezien Vermijden niet meer mogelijk is, moet de UGent uiteraard wel inzetten op de
andere drie bouwstenen (Minimaliseer > Herstel > Compenseer) van de mitigatiehiërarchie.
Zo zal het bouwterrein afgesloten worden met een omheining, ter bescherming van het
omliggende, niet te verwijderen groen. Bovendien zal de parking ter plaatse ook grotendeels
onthard worden. Tot slot zal het gekapte bos drievoudig gecompenseerd worden. Ten eerste
op de campus zelf, waar de schietstand (S27) wordt afgebroken, de grond gesaneerd en de
volledige oppervlakte bebost. Deze schietstand (3600m²) heeft een oppervlakte die
ongeveer overeenkomt met het te kappen bos voor de plaatsing van de home (4000m²). Zo
blijft de totale bosbalans op de site ongeveer in evenwicht. Bovendien zorgt deze ingreep
ervoor dat het bos één geheel zal vormen, wat voorheen niet het geval was. Daarnaast zal de
UGent ook in buurgemeenten Lubbeek en Zottegem tweevoudig de verloren bosoppervlakte
compenseren. Tenslotte is het ook de bedoeling om op het perceel nieuwe bomen aan te
planten, alsook de volledige dakoppervlakte van de nieuwe studentenhome af te werken met
een groendak.
Van bomen naar een bos, een bosklimaat, en een goede biodiversiteit duurt inderdaad een
hele tijd en de biodiversiteitscrisis is evenwel acuut. Toch primeert volgens ons de acuutheid
van huisvesting in deze case.
Afgaande op Geopunt-beelden zijn de bomen aan de straatkant zo’n 50 jaar oud terwijl het
meest noordelijke deel van de kap nog geen 20 jaar oud lijkt te zijn. Hoewel de bodem van
het te kappen bos zeer gunstig is, geloven we dat de drievoudige compensatie van het bos
de kap in dit geval legitimeert.
Naast het compenseren van de gekapte bomen, neemt de UGent ook andere stappen om de
duurzaamheid van de homes te verbeteren. Eenmaal de nieuwe homes gebouwd zullen zijn
en de oude homes gerenoveerd zijn, zal het volledige aanbod aan huisvesting
energiezuiniger zijn. Daarnaast zullen de daken van de homes maximaal van groen voorzien
worden en zal het afvalwater opnieuw gebruikt worden in toiletten.
Het is hopelijk de laatste keer dat de UGent bos kapt om gebouwen te zetten. Sinds maart
2020 geldt het biodiversiteitsplan voor nieuwe projecten. De plannen die nu al in de steigers
zitten zijn echter van zeer groot belang voor het goed functioneren van onze universiteit.
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4.Conclusie
Het is een lastig gegeven en veel belangen spelen. Toch weegt voor ons de acute aard van
de huisvestingsproblematiek door op de andere afwegingen. We hopen dan ook dat Zuhal
Demir de vergunning voor de home zal bevestigen, zodat van start kan gegaan worden met
de noodzakelijke werken.
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