
Pimp my campus

Al 3 jaar lang kom ik bijna vijf dagen per week naar ‘De Sterre’. Toch valt het aantal keren dat ik na de les op de campus 
ben blijven plakken op een hand te tellen. “Wetenschappers zijn gewoon niet dat soort mensen” hoor je wel eens iemand 
zeggen over de ongezelligheid op De Sterre - en toegegeven, die gedachte heb ik zelf ook al moeten onderdrukken. Maar 
ik weiger het te geloven, vaak genoeg zijn we met de geografen al gaan eten bij iemand thuis, of trokken we met een ijsje 
het park van het Miljoenenkwartier in. Maar als er tussen de wetenschappers ook een hele hoop creatieve en sociale 
mensen zitten, waarom is De Sterre dan vaak zo doods?
De campus zit met een aantal problemen die niet door één ingreep of het inrichten van één gezellig hoekje op te lossen 
zijn. De Sterre is langs alle zijden omsloten door brede wegen, wat het verleidelijk maakt om de site af te sluiten met 
hagen en hekkens. Een van de belangrijkste uitdagingen is echter De Sterre een plaats geven in de buurt. Op dit moment 
vormt de campus een onbegaanbaar eiland tussen woonbuurten. We kunnen onszelf niet verplaatsen naar het gezellig 
stadscentrum zoals de letteren en wijsbegeerte of de rechten faculteit, maar we kunnen wel een beetje van de gezellige 
stad naar ons halen. Als de UGent voor iedereen is, laten we dat dan ook tonen en De Sterre open zetten.

Er ligt een prachtig stukje natuur pal in het midden 
van De Sterre. Dat is uniek! Laten we er ook voor 
zorgen dat mensen het ontdekken.
-Er loopt al een zalige loopbrug, maar maak een 
lusvormige wandeling mogelijk.
-Voorzie meer doorsteken naar het gebied, maak de 
ingang langs home Bertha toegankelijker.

Algemeen: Zorg voor rustieke bordjes 
met richtingsaanwijzers naar plaatsen 
zoals het natuurgebied, de resto, 
de hipsterbar en de belangrijkste 
gebouwen.

Er loopt een tweevaksbaan dwars door de campus. 
Gelukkig is er met het nieuwe parkeerplan veel 
minder passage. Vorm de straat om tot een laan of 
maak er een fietsstraat van, dat is veel gezelliger voor 
de omliggende grasveldjes.

Een groot grasveld, maar vaak helemaal leeg. Angst voor open ruimtes? Maak een 
voetbalveldje in het midden met wat bankjes errond. De studentenverenigingen 
zullen je ook dankbaar zijn. Zit eens aan tafel met de buurt en studenten samen. 
Wat kan de Sterre beteken voor de sociale cohesie in de buurt en waar is er nood 
aan? Misschien wel een petanqueveld (ballen te huren in de hipsterbar)?

Zoveel loodsen. Kan er eentje gemist worden? De populaire cultuur van vandaag 
staat erom bekend om van grote oude panden gezellige koffiebars te maken. Er moet 
vast wel een creatieve hipster te vinden zijn die op zoek is naar een plek voor een bar. 
Een andere mogelijkheid is een bar zonder barman of een creatieve studentenclub uit 
de grond stampen om de bar te beheren en activiteiten te organiseren.
Als er geen plaats meer is in een van de gebouwen, kunnen we dan onze eigen Sterre-
stadshal op die lege parking naast de moestuin zetten? -Of, als we echt de andere 
faculteiten jaloers willen maken- een terras bouwen vanboven op de S5?

<3 moestuin

Vlakke muren zonder ruiten, een brede stoep... Ideaal 
voor een geveltuin! Kies voor enkele niet agressieve 
klimplanten en maak van de grote witte reuzen, lieve 
groene oases van rust.

Een standbeeld van Anne De Paepe 
op het rondpunt? (het moet wel 
mogen van het stadsbestuur)


