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Algemene Stedenbouwkundige voorschriften 

De stedenbouwkundige voorschriften bestaan uit een deel ‘algemene stedenbouwkundige 
voorschriften’ (geldig voor alle bestemmingszones en deelgebieden), een deel ‘algemene 
stedenbouwkundige voorschriften per bestemming’ (geldig voor alle deelgebieden) en in 
sommige gevallen uit een deel ‘bijzondere stedenbouwkundige voorschriften’ (geldig voor een 
specifiek deelgebied). De algemene voorschriften gelden in de mate dat de bijzondere 
voorschriften geen afwijkende regels voorzien. 

De onderstaande algemene voorschriften gelden voor alle deelgebieden die onder het 
thematisch RUP Groen vallen. 

 
Gehanteerde begrippen   
 

beheerplan: document waarin voor een terrein beschreven wordt welke doelen met welke 
middelen nagestreefd worden voor de instandhouding, het herstel en/of de ontwikkeling van 
natuur, bos of landschap. Dit kan onder meer een  bosbeheerplan volgens het bosdecreet, 
beheerplan voor natuurreservaten volgens het natuurbehouds-decreet, een landschapsbeheerplan 
volgens het onroerend erfgoeddecreet. 

inheemse beplanting:  beplanting die van nature in ons land/België voorkomt. 

gebiedseigen beplanting: beplanting die van nature op deze specifieke plek (Gentse regio) 
voorkomt. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals de bodemsamenstelling, 
overstromingsgevoeligheid enzomeer. 

technieken van de natuurtechnische milieubouw: het geheel van technieken die gebruikt kunnen 
worden om bij de inrichting en het beheer van infrastructuurwerken bestaande natuurwaarden 
zoveel als mogelijk te behouden of ze te ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen om te 
komen tot “milieuvriendelijke” oplossingen voor ruimtelijke ingrepen. Een beschrijving van en 
toelichting bij dergelijke technieken is te vinden in de “Vademecums Natuurtechniek”.  

publiciteitsinrichtingen: constructie waarin/waarop een openbare aanprijzing komt om de afzet van 
goederen of diensten te bevorderen 

traag verkeer: niet-gemotoriseerd verkeer (hoofdzakelijk fiets- en voetgangersverkeer) 

uithangborden: publiciteitsinrichting die verwijst naar een ter plaatse uitgeoefende activiteit.  

waterdoorlatende verharding: Een verharding is waterdoorlatend indien hemelwater naar de 
bodem kan infiltreren. Het geheel van verharding en fundering dient hierbij blijvend een even goede 
doorlatendheid te hebben als een reguliere infiltratievoorziening.  

Constructie: een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, al dan niet 
bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond 
steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan 
het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds. 
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Reca: Restaurants, cafés of tijdelijke verbruiksinrichtingen zoals een foodtruck, verkoop van eten en 
drinken via een bakfiets enzovoort. 

Ondergeschikt: van betrekkelijk minder grote betekenis. 

Recreatief medegebruik: elke vorm van openluchtrecreatie (activiteiten zoals wandelen, fietsen, 
joggen, rusten, enz. ) die complementair is aan groene bestemmingen, die geen grootschalige 
infrastructuur behoeft, die in verweving met nagenoeg elke functie kan voorkomen en die geen 
hinderlijke impact op de groene bestemming heeft. Dit omvat enkel openluchtinfrastructuur, zoals 
bv. wandel-, fiets- of ruiterpaden, picknickplaatsen, lig- of speelweide, speelbos, enz. 

 

Algemene stedenbouwkundige voorschriften 
 

1. Niet toegelaten handelingen 

In het volledige plangebied zijn volgende handelingen verboden:  

— de plaatsing van publiciteitsinrichtingen, uitgezonderd niet-verlichte uithangborden met een 
oppervlakte kleiner dan 1m² en bevestigd aan een bestaand gebouw.  

— de plaatsing van grootschalige, middenschalige of kleine windturbines 

— de plaatsing van nieuwe installaties voor mobiele telecommunicatie 

— alle terreinophogingen tenzij in functie van het realiseren van de bestemming 

— opslag van materialen, vloeistoffen, gassen behalve het stockeren van groen- en ander afval 
afkomstig van het onderhoud van de betreffende zone 

— de plaatsing van bovengrondse vrijstaande elektriciteits- of gascabines tenzij ter vervanging 
van een bestaande elektriciteits- of gascabine. 

 

2. Waterbeheersingswerken 

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het 
gedrang brengen, zijn alle handelingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van 
overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden. 

 

3. Hoogspanningsleidingen 

Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een 
bestaande hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden zijn toegelaten.  

De aanvragen voor vergunningen voor hoogspanningsleidingen en hun aanhorigheden worden 
beoordeeld rekening houdend met de In grondkleur aangegeven bestemming. Deze bestemming Is 
van toepassing in zoverre de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van de bestaande 
hoogspanningsleiding niet in het gedrang wordt gebracht. 
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Algemene stedenbouwkundige voorschriften per 
bestemmingszone 
 

 

Zone voor park (P) 
 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften 
(verordenend) 

Bestemming 
Binnen het bebouwd weefsel bevinden zich een 
aantal open, groene ruimtes die als een 
parkruimte fungeren. Parken zijn in hoofdzaak 
rustige, groene ruimtes. 
 
Een beperkte invulling met zachte recreatie is 
toegelaten. Recreatie moet hier verstaan worden 
in verhouding tot de andere functies van dit 
gebied. Het gaat bijvoorbeeld over wandelen, 
picknicken, spelen, sporten buiten clubverband, 
enz. De recreatiefunctie dient steeds 
ondergeschikt te zijn aan de parkfunctie. De 
grootte en (omgevings)context van het park 
bepalen mee welke recreatieve mogelijkheden er 
zijn. 
 
Voorbeelden van recreatie die niet meer als 
ondergeschikt aan de parkfunctie beschouwd kan 
worden zijn tennisvelden, kunstgrasvelden, 
grootschalig skatepark, enz. 
 
Reca is niet toegelaten tenzij als tijdelijke 
bestemming en voor zover de impact (hinder) op 
het park beperkt blijft. De toegelaten duur en 
ruimte-inname moeten beperkt blijven en in 
verhouding staan tot de draagkracht van het park 
(bijvoorbeeld de groene en ecologische waarde, 
publieke functie, bodemkwaliteit, enz.). 
De grootte en (omgevings)context van het park 
bepalen mee welke mogelijkheden er zijn 
betreffende het toelaten van tijdelijke reca. 
Indien geoordeeld wordt dat de impact te groot 
is, kan een tijdelijke recafunctie geweigerd 
worden. 
 

Deze zone is bestemd voor de instandhouding, 
het herstel en de ontwikkeling van parken. Deze 
parken hebben een ontmoetingsfunctie. 
 
 
Alle vormen van recreatief medegebruik zijn 
toegelaten voor zover ze de parkfunctie niet in 
het gedrang brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reca is niet toegelaten, tenzij tijdelijk en voor 
zover ze de parkfunctie ondersteunt en niet in 
het gedrang brengt.  
Permanente horeca is in geen geval toegelaten. 

Inrichting en 
beheer 

Het behouden en waar mogelijk het versterken 
van het groene karakter van de parken staat 
voorop, zoals bijvoorbeeld het behoud van 
bestaande waardevolle bomen en vegetatie, enz. 
Bij de heraanleg van een park zijn o.a. werken 
(afgravingen of verhardingen) in functie van 
sport of spel mogelijk. Dit moet steeds 
afgewogen worden in functie van de schaal, de 
identiteit en de draagkracht van het park. Er 
dient  bij de aanplant van opgaand groen steeds 
rekening gehouden te worden met belangrijke 
zichten, vista’s, waardevolle dreven, waardevolle 
parkrand- of persceelsrandbegroeiing. Nieuwe 
beplanting is bij voorkeur inheems. 
 

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor het 
groene karakter van de parken of recreatief 
medegebruik, zijn toegelaten voor zover er 
rekening gehouden wordt met de 
natuurwaarden, de landschapswaarden en de 
cultuurhistorische waarden van het betreffende 
park.  
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Binnen het parkgebied wordt expliciet gekozen 
om het onbebouwde en onverharde karakter te 
laten primeren. Daarom worden nieuwe 
gebouwen of constructies niet toegelaten, met 
uitzondering van kleinschalige constructies 
gelinkt aan het gebruik van het gebied als publiek 
toegankelijk park. Als dergelijke constructies 
worden beschouwd: zitbanken, speeltoestellen, 
hondentoiletten, kunstwerken, publiek sanitair, 
vuilnisbakken, zandbakken, toegangspoortjes, 
wegwijzers, verlichting, fietsenstallingen, 
petanqueveld, trapveldje, basketbalveldje, enz.  
Ook publieke steigers (halte voor publiek 
(recreatief) vaarverkeer, op- en afstapplekken 
voor kajak/kano, waterontmoetingsplaatsen) of 
kleinschalige (brug)constructies om het gebied 
toegankelijk te maken worden beschouwd als 
kleinschalige constructies gelinkt aan het gebruik 
van het gebied als publiek toegankelijk park.  
 
De vlotte toegankelijkheid en doorwaadbaarheid 
van parken voor voetgangers en fietsers staat 
voorop. Verharding wordt beperkt tot het strikt 
noodzakelijke. Omwille van deze reden moeten 
fiets- en wandelpaden gecombineerd worden. 
Ontdubbelde fiets- en wandelpaden zijn niet 
toegelaten.  
Verharding wordt zo veel als mogelijk vermeden 
omwille van het groene karakter van de zone en 
in functie van de natuurlijke infiltratie van 
hemelwater. Evenwel is verharding ook mogelijk 
in functie van de creatie van een beperkte 
verblijfsruimte (zithoek met banken, beperkt 
pleintje). Hemelwater van de in het park 
aanwezige verharding dient ter plaatse te kunnen 
infiltreren. 
 
Bestaande (brandweer)wegen kunnen behouden 
worden of verplaatst worden enkel in functie van 
een verbeterde parkkwaliteit. De aanleg van 
nieuwe wegen en infrastructuur voor 
gemotoriseerd verkeer (ook brandweerwegen) is 
niet toegelaten. De ruimtelijke impact, ook van 
brandweerwegenis, grasdallen,” verhard gras” is 
groot, waardoor deze niet gewenst zijn in een 
parkomgeving. 
 

Nieuwe gebouwen of constructies zijn niet 
toegelaten met uitzondering van  kleinschalige 
constructies ten behoeve van de publieke 
parkfunctie of de tijdelijke recabestemming. Deze 
constructies worden zo veel als mogelijk 
gekoppeld aan de toegangen, bestaande 
verhardingen of bebouwing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verharding is toegestaan in functie van publieke 
toegankelijkheid of in functie van verblijfsruimtes 
in het park. Verharding wordt beperkt tot het 
strikt noodzakelijke. Hemelwater moet ter 
plaatse infiltreren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestaande wegen kunnen behouden worden of 
verplaatst worden in functie van de optimalisatie 
van het park. Nieuwe wegenis voor 
gemotoriseerd verkeer en parkeervoorzieningen 
zijn niet toegelaten. 
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Zone voor begraafpark (BP) 
 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften 
(verordenend) 

Bestemming 
Binnen het bebouwd weefsel bevinden zich een 
aantal open, groene ruimtes die als begraafplaats 
functioneren en die daarnaast een grote 
natuurwaarde kennen. Het gebied heeft ook een 
ontmoetingsfunctie. Onder bijhorende 
voorzieningen van de begraafplaats zijn 
begrepen: ruimtes voor ontvangst, 
ceremonieruimte, strooiweiden, enz… 
 
Binnen deze gebieden is een openbare 
parkfunctie een nevenfunctie. Dit gebied is dus 
ook bestemd voor de instandhouding, het herstel 
en de ontwikkeling van de natuurwaarden en het 
groene karakter van de begraafplaats. 
 
Laagdynamisch recreatief medegebruik (zoals 
wandelen, fietsen, rusten, enz.) is toegelaten 
voor zover deze ondergeschikt blijft aan de 
begraaffunctie en op een rustige en serene 
manier gebeurt.  
 

Deze zone is bestemd voor de instandhouding, 
het herstel en de ontwikkeling van de 
begraafplaats , met bijhorende voorzieningen en 
van de parkomgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rustig en sereen recreatief medegebruik is 
toegelaten. 

Inrichting en 
beheer 

Binnen de begraafparken wordt expliciet gekozen 
om het groene karakter te laten primeren. De 
(her)aanleg en beheer moet met respect voor de 
ruimtelijke samenhang de landschapswaarden, 
natuurwaarden, en de cultuurhistorische 
waarden gebeuren. Nieuwe beplanting is bij 
voorkeur inheems. 
 
Bebouwing en constructies worden beperkt tot 
het strikt noodzakelijke voor het functioneren 
van de begraafplaats. Het is toegelaten om 
bestaande bebouwing te herbouwen in functie 
van optimalisatie. Onder kleinschalige 
constructies in functie van het functioneren als 
park  zijn o.a. begrepen: zitbanken, kunstwerken, 
publiek sanitair, vuilnisbakken, toegangspoortjes, 
wegwijzers, verlichting, fietsenstallingen enz. 
 
Verharding is mogelijk voor het normaal 
functioneren van de begraafplaats (zoals voor 
toegangswegen voor rouwstoet of naar 
ceremonieruimte, beheer, enz.)  De vlotte 
toegankelijkheid en doorwaadbaarheid van 
begraafparken voor traag verkeer staat voorop. 
Hemelwater van de in het begraafpark aanwezige 
verharding moet ter plaatse infiltreren. 
 

Het gebied wordt maximaal ontwikkeld als een 
groene en onbebouwde ruimte, met behoud van 
de bestaande waardevolle vegetatie-, 
cultuurhistorische of landschapselementen. 
 
 
 
 
Noodzakelijke bebouwing en constructies in 
functie van het functioneren als begraafplaats 
zijn steeds toegelaten. 
Kleinschalige constructies in functie van het 
functioneren van het gebied als publiek 
toegankelijk park zijn toegelaten, Deze 
constructies worden zo veel als mogelijk 
gekoppeld aan de toegangen, bestaande 
verhardingen of bebouwing. 
 
Verharding is enkel toegelaten in functie van het 
normaal functioneren als begraafplaats of in 
functie van een fiets- en/of wandelpad. 
Hemelwater moet ter plaatse infiltreren. 
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Zone voor bos (B) 
 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften 
(verordenend) 

Bestemming 
De boszones hebben een belangrijke rol binnen 
het ecologisch systeem. De bossen, zowel klein- 
als grootschalig, zijn belangrijk als groene long in 
het bebouwd weefsel of als onderdeel van 
grotere aaneengesloten groengebieden. De 
boszone is bestemd om bestaand bos te 
behouden en nieuw bos te creëren. De 
biologische waarde van het bos moet behouden 
blijven en versterkt worden.  
 
Educatief en recreatief medegebruik zijn 
ondergeschikte functies in bosgebied. Dit is 
bijvoorbeeld wandelen, rustig fietsen, spelen, 
picknicken, rusten, vogels/dieren kijken, 
enzovoort. Dit kan enkel voor zover dit geen 
hinder (impact) heeft op het bosgebied. 
 

Deze zone is bestemd voor de instandhouding, 
het herstel en de ontwikkeling van bos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educatief en recreatief medegebruik zijn 
ondergeschikte functies.  
 
 

Inrichting en 
beheer 

Binnen het bosgebied wordt expliciet gekozen 
om het groene, boomrijke karakter te laten 
primeren. Het boskarakter moet beschermd en 
versterkt worden. Het beheer en de aanplant van 
nieuw bos moet met respect voor de ruimtelijke 
samenhang, de landschapswaarden, 
natuurwaarden en de eventuele 
cultuurhistorische waarden gebeuren. Nieuwe 
beplanting is steeds inheems en bij voorkeur 
gebiedseigen. 
 
Bebouwing in deze zone wordt beperkt tot 
constructies in functie van bosbeheer en/of in 
functie van een publiek toegankelijk bos. Tot 
constructies in functie van bosbeheer worden 
gerekend: schuilplaats, bergplaats voor 
materiaal, enz. Tot constructies in functie van 
een publiek toegankelijk bos worden alle 
elementen die een educatieve of recreatieve 
functie vervullen meegerekend, zoals: 
kleinschalige constructies in functie van een 
avontuurlijk speelparcours, knuppelpaden,  
zitbanken, vuilnisbakken, toegangspoortjes, 
wegwijzers, infoborden, kleinschalige brugjes, 
vogelkijkhutten, afsluitingen, enz.  
 
Afsluitingen zijn voldoende open zodat 
ecologische verbindingen mogelijk blijven en 
deze niet als visuele barrières ervaren worden. 
 
De boszones worden waar mogelijk toegankelijk 
en doorwaadbaar, voor zover dit de ecologische 
waarde van het gebied niet aantast. Wegenis of 
(half)verharding ifv hulpdiensten, is, omwille van 
zijn negatieve impact op het groenbestand, niet 
toegelaten. Enkel fietspaden die kaderen binnen 
een ruimer en logisch netwerk kunnen verhard 
worden. 
 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die 
nodig of nuttig zijn voor de aanleg, het beheer en 
de inrichting van bos zijn toegelaten. 
Nieuwe beplanting (bomen, heesters, heggen en 
hagen) bestaat steeds uit inheemse soorten, 
tenzij anders vermeld wordt in een goedgekeurd 
beheerplan 
 
 
 
 
Enkel de noodzakelijke constructies in functie van 
bosbeheer en in functie van educatief en 
recreatief medegebruik zijn toegelaten, voor 
zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van 
het gebied niet wordt overschreden. 
 
Ondergrondse constructies zijn niet toegelaten. 
Afsluitingen zijn beperkt tot een paal en draad-
constructie, zijn voldoende open en hebben een 
maximale hoogte van 2m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle paden voor voetgangers of beheervoertuigen 
zijn onverhard. Verharding is enkel toegelaten 
voor functionele fietspaden die kaderen binnen 
een fietsroutenetwerk. De breedte van de 
fietspaden dient beperkt te blijven tot 3m. 
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Zone voor natuur (N) 
 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften 
(verordenend) 

Bestemming 
De zones voor natuur hebben een belangrijke rol 
binnen het ecologisch systeem. De 
natuurgebieden, zowel klein- als grootschalig, 
zijn belangrijk als groene long in het bebouwd 
weefsel of als stapstenen tussen de grotere 
aaneengesloten natuurgebieden. De zone voor 
natuur is bestemd om bestaande natuur te 
behouden en nieuwe natuur- en bosontwikkeling 
mogelijk te maken. De biologische waarde van 
het natuurgebied moet behouden blijven en 
versterkt worden. 
 
Educatief en recreatief medegebruik zijn 
ondergeschikte functies in natuurgebied. Dit is 
bijvoorbeeld wandelen, rustig fietsen, spelen, 
picknicken, rusten, vogels/dieren kijken, 
enzovoort. Dit kan enkel voor zover dit geen 
hinder (impact) heeft op het natuurgebied. 
 

Deze zone is bestemd voor de instandhouding, 
het herstel en de ontwikkeling van natuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educatief en recreatief medegebruik zijn 
ondergeschikte functies. 

Inrichting en 
beheer 

Binnen de zone voor natuur wordt expliciet 
gekozen om de ecologische waarde van het 
gebied te laten primeren. Het natuurlijk karakter 
moet beschermd en versterkt worden. Nieuwe 
beplanting is steeds inheems en bij voorkeur 
gebiedseigen. 
 
 
 
 
Mogelijkheden voor het oprichten van 
constructies zijn beperkt aangezien de 
natuurfunctie kwetsbaar is en de impact ervan 
dus groot kan zijn. Enkel constructies in functie 
van natuurbeheer of in functie van het 
functioneren als publiek toegankelijk 
natuurgebied zijn toegelaten. Tot constructies in 
functie van het natuurbeheer worden gerekend: 
schuilplaats, bergplaats voor materiaal, enz. Tot 
constructies in functie van een publiek 
toegankelijk natuurgebied worden alle 
elementen die een educatieve of recreatieve 
functie vervullen meegerekend: zitbanken, 
vuilnisbakken, toegangspoortjes, wegwijzers, 
infoborden, knuppelpaden, kleinschalige brugjes, 
vogelkijkhutten, afsluitingen, enz. 
 
De natuurgebieden zijn waar mogelijk 
toegankelijk en doorwaadbaar voor zover dit de 
ecologische waarde van het gebied niet aantast.  
Daarom dienen verhardingen tot een minimum 
beperkt te blijven. Wegenis of (half)verharding 
ifv hulpdiensten, is, omwille van zijn negatieve 
impact op het groenbestand, niet toegelaten. De 
breedte van de paden dient aangepast aan de 
situatie ter plaatse, maar bedraagt maximaal 3 
meter. 
 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die 
nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de 
instandhouding en het herstel van de natuur, het 
natuurlijk milieu, bos en van de 
landschapswaarden zijn toegelaten. 
Nieuwe beplanting (bomen, heesters, heggen en 
hagen) bestaat steeds uit inheemse soorten, 
tenzij anders vermeld wordt in een goedgekeurd 
beheerplan. 
 
Enkel de noodzakelijke constructies in functie van 
natuurbeheer of het functioneren van het gebied 
als publiek toegankelijk natuurgebied zijn 
toegelaten, voor zover de ruimtelijk-ecologische 
draagkracht van het gebied niet wordt 
overschreden. Het gaat om constructies met een 
beperkte omvang. Ondergrondse constructies 
zijn niet toegelaten. Afsluitingen zijn beperkt tot 
een paal en draad-constructie, zijn voldoende 
open en hebben een maximale hoogte van 2m. 
 
 
 
 
 
 
 
Alle paden voor voetgangers of beheervoertuigen 
zijn onverhard. Verharding is enkel toegelaten 
voor functionele fietspaden die kaderen binnen 
een fietsroutenetwerk. De breedte van de 
fietspaden dient beperkt te blijven tot 3m. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
RUP 169: Thematisch RUP Groen  BUNDEL GENT CENTRUM DEEL 1 I 9 september 2020 I 13 

 

Bestaande openbare wegenis kan evenwel 
behouden blijven en heraangelegd worden. 
 
Reliëfwijzigingen worden beperkt tot deze 
noodzakelijk in functie van natuurbeheer of 
landschapsbeheer. 
 

Bestaande openbare wegenis kan behouden 
blijven. Herstel en heraanleg is mogelijk. 
 
Reliëfwijzigingen zijn enkel toegelaten in het 
kader van een goedgekeurd beheerplan. 
 
Alle waterbeheersingswerken moeten voldoen 
aan de technieken van natuur-technische 
milieubouw. 
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Zone voor parkachtige tuin (PT) 
 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften 
(verordenend) 

Bestemming 
Binnen het bebouwd weefsel bevinden zich een 
aantal tuinen die als open, groene ruimtes 
functioneren. Deze waardevolle en parkachtige 
tuinen zijn belangrijk als groene long in het 
bebouwd weefsel of als groene stapsteen tussen 
grotere groengebieden. 
 

Deze zone is bestemd voor de instandhouding, 
het herstel en de ontwikkeling van de 
waardevolle tuinen. 

Inrichting en 
beheer 

Het natuurlijke karakter moet beschermd en 
versterkt worden. De (her)aanleg moet met 
respect voor de ruimtelijke samenhang de 
landschapswaarden, natuurwaarden en de 
eventuele cultuurhistorische waarden gebeuren. 
 
Hoogstammige bomen vormen een belangrijk 
onderdeel van de parkachtige tuinen en dienen 
behouden te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beperkte bebouwing is toegestaan in functie van 
de tuinfunctie. 
 
 
 
 
Verharding wordt vermeden omwille van het 
groene karakter van de zone en in functie van de 
natuurlijke infiltratie van hemelwater. 
Verhardingen moeten bijgevolg beperkt blijven 
tot het noodzakelijke minimum en moeten 
uitgevoerd worden in waterdoorlatende 
materialen. Er mag geen enkele vorm van 
versnelde afvoer van hemelwater via goten, 
drainagebuizen of greppels aanwezig zijn, noch 
naar het afwateringssysteem, het 
rioleringsstelsel of een aanpalende oppervlakte. 
 

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor 
deze functies zijn mogelijk met behoud van de 
bestaande waardevolle vegetatie-, 
cultuurhistorische of landschapselementen. 
 
 
De hoogstammige bomen zijn een essentieel 
onderdeel van de waardevolle tuinen en dienen 
behouden te worden. Indien het vellen van een 
hoogstam noodzakelijk is (vb. wanneer hji een 
acuut gevaar vormt) moet deze vervangen 
worden door een inheemse boom die kan 
uitgroeien tot een duurzame boom. Vanuit het 
behoud van het cultuurhistorisch karakter van 
deze zone kan de verplichte vervanging met een 
inheemse boom komen te vervallen. 
 
Bebouwing is enkel mogelijk in functie van de 
tuinfunctie en wordt beperkt tot max. 5% van de 
perceelsoppervlakte met een max. van 40 m². 
Deze bijgebouwen mogen maximum 3,5m hoog 
zijn. 
 
Verharding wordt beperkt tot de strikt 
noodzakelijke paden. Deze worden voorzien in 
waterdoorlatende materialen. 
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Deelgebied 100 – Gent centrum – 
Bloemekenspark fase 3 

Toelichtingsnota 
 

1. situering 
Het Bloemekenspark fase 3 is gelegen in de Bloemekenswijk, tussen de stedelijke woonbuurt rond 
het Van Beverenplein en de Nieuwevaart, ten noorden van de binnenstad. Het nog aan te leggen 
park situeert zich rondom de gebouwen van de UCO-site.  

Het Bloemekenspark fase 3 is onderdeel van de ruimere UCO- en FNO-site. Omwille van de 
gefaseerde uitvoering van het Bloemekenspark, wordt in voorliggend RUP Groen enkel het deel dat 
in de derde fase wordt aangelegd herbestemd. Ten zuidwesten van het nieuwe park sluit de 
afbakening aan op het Bloemekenspark fase 2. Dit is aangeduid als “parkgebied” in het RUP 
‘Bruggen naar Rabot’ en ondertussen uitgevoerd. De contour van het RUP Groen vrijwaart een 
afstand van minstens 3m ten opzichte van de bestaande gebouwen. In het noordwesten grenst de 
contour aan het recyclagepark van Wondelgem, de Gaardeniersweg en de percelen van Woningent 
met de voormalige noodwoningen aan Jan Yoens. De nieuwe groene bestemming houdt een afstand 
van minstens 3m ten opzichte van het UCO-gebouw in functie van het behoud van 
aanpassingswerken ten behoeve van brandveiligheid, toegankelijkheid of energieprestaties. Er 
wordt hierbij eveneens rekening gehouden met noodzakelijke verhardingen in functie van 
toeleveringen. In het westen grenst het deelgebied aan de Lieve. Tot slot wordt de zone tussen 
Maïsstraat, Boekweitstraat en Anjelierstraat, waarop een watertoren is gelegen, ook opgenomen in 
het thematisch RUP Groen. 

 

2. ruimtelijke context 
Het Bloemekenspark is een wijkpark met een totale oppervlakte van ca. 8,5 ha. Het bestaat uit drie 
zones die in verschillende fases worden uitgevoerd. Fase 3 beslaat de grootste oppervlakte. 
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Figuur 1: overzicht Bloemekenspark 

 

Het Bloemekenspark fase 3 bevindt zich op de UCO-site waarin het Opleidings- en 
tewerkstellingscentrum (OTC) van het OCMW is ondergebracht en een sociaal bedrijvencentrum 
wordt ontwikkeld. Deze gebouwencluster wordt ontsloten via de Gaardeniersweg richting 
Nieuwevaart. De Maïsstraat zal hier gedowngrade worden. 

In het RUP Groen worden enkel die delen opgenomen waarover reeds voldoende duidelijkheid is, zo 
wordt het huidige recyclagepark en de Maïsstraat niet opgenomen in een groene bestemming. 
Niettegenstaande zal er bij de inrichting van de site rekening worden gehouden met een 
vergroening van de voortuin richting Maïsstraat. 

De Lieve loopt net naast of door het nieuwe park.  Dit deelgebied  sluit aan op het grootschalig 
fietsnetwerk via de Gaardeniersweg.  

De delen van het nieuwe Bloemekenspark die opgenomen zijn in het thematisch RUP Groen zijn 
ofwel gekarteerd als biologisch minder waardevol of zijn aangeduid als biologisch zeer waardevol, 
meer bepaald als vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem (sf).  
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Figuur 2: extract uit de biologische waarderingskaart 

 

Het betreft een toekomstig park met een totale oppervlakte van 3,20 ha. Het grootste gedeelte is in 
eigendom van Sogent. Het driehoekige perceel tussen de Maïsstraat en Anjelierstraat (met daarop 
de watertoren) is eigendom van de Stad Gent. 

 

3. bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” 
via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  

Het toekomstige park bestaat uit drie delen. Het meest zuidelijke deel, dat aansluit op de 
Bloemekenspark fase 1 en 2, bestaat op dit moment uit een boszone, een groenbuffer en een 
verharde parking. Deze parking zal verdwijnen. Het noordelijke deel bestaat uit een boszone en 
verruigde zone. Hierin is de ontsluitingsweg naar het achterliggende Recyclagepark gelegen. Op de 
derde zone staat een watertoren. Dit gebied is aangelegd als een gazon omringd door 
hoogstammige bomen. 

In en naast het plangebied loopt de waterloop van eerste categorie de Lieve (O207a, Lieve). 

 

4. bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
weergave van het bestemmingsplan dat hier geldt.  

Het Bloemekenspark fase 3 is gelegen in het stedelijk gebied volgens het GRUP afbakening 
grootstedelijk gebied Gent. Het deelgebied bevindt zich in de bestemmingen “woongebied”, een 
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zone voor “ambachtelijke bedrijven en kmo's” en “gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut” volgens het gewestplan.  

De Maïsstraat en de Anjelierstraat zijn opgenomen in de Atlas der Buurtwegen als respectievelijk 
‘sentier nr. 39’ en ‘chemin nr. 2’. Sinds 1 september 2019 geldt het nieuwe decreet 
gemeentewegen. Het decreet geeft één juridisch statuut aan alle wegen in beheer van de 
gemeente. Het statuut van ‘Buurtweg’ is hierbij vervallen. 

Door het deelgebied stroomt de Oude Lieve (O204), een waterloop van derde categorie. 

 

5. Planningscontext 
In het Groenstructuurplan1 is het Bloemekenspark aangeduid als een nieuw wijkpark bestaande uit 
twee grotere kernen en als kleinere natuurkern. Het actieplan vermeldt het uitbreiden van het 
woongroen naar een wijkpark en het opwaarderen van de kleinere natuurkern.   

De Lieve wordt op de gewenste ruimtelijke groenstructuur geflankeerd door infrastructuurgroen.  

Het park maakt onderdeel uit van een grotere publieke groenstructuur en vormt dan ook de derde 
fase van aanleg. De eerdere fases zijn reeds uitgevoerd en kregen eerder een bestemming als 
parkzone. In het begin van 2020 werd door de Groendienst een ontwerp voor het park opgemaakt. 

 

 

1 In uitvoering van het RSG 2003, de opties uit het Groenstructuurplan werden nadien bevestigd in de Structuurvisie 
2030 - Ruimte voor Gent (2018). 
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Figuur 3: ontwerp Bloemekenspark fase 3 

 

6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Het betreft een nog aan te leggen park dat behoort tot de publiek toegankelijke groengebieden. Om 
de parken in Gent planologisch te beschermen wordt ervoor gekozen deze de gepaste bestemming 
als “zone voor park” te geven. 

Het betreft de ontwikkeling van een park rondom de UCO-site dat bijdraagt tot een aantrekkelijke 
werk- en woonomgeving. 

De contour van deelgebied Bloemekenspark fase 3 is afgestemd op het ontwerp voor dit park. De 
nieuwe groene bestemming vrijwaart een strook van minstens 3 m afstand ten opzichte van het 
UCO-gebouw. Op die manier blijven kleinschalige (verbouwings)werken in functie van 
toegankelijkheid, brandveiligheid of energiezuinige maatregelen mogelijk. 

Er zijn bijzondere voorschriften van toepassing betreffende een noodzakelijke brandweerontsluiting. 
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7. uitvoering van het RUP 
Het park is grotendeels in eigendom van SoGent en zal na aanleg overgedragen worden naar de Stad 
Gent. 

 

8. register planbaten en planschade 
De bestemmingswijziging kan aanleiding geven tot een planschadevergoeding. Voor de reële 
vordering van de planschade moet evenwel voldaan worden aan de voorwaarden zoals voorzien in 
art. 2.6.1. van de VCRO.   

De eigendommen van de Groep Gent worden niet opgenomen in het register planbaten en 
planschade, omdat hier geen planschade geëist zal worden.  

De bestemmingswijziging heeft geen planbaten tot gevolg.  

Er zijn bijgevolg geen percelen opgenomen in het register. 

 

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend 
gemeentelijk RUP worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van 
voorliggend gemeentelijk RUP vallen: 

— woongebied 

— zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s 

— gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. 

Voor de realisatie van dit RUP moeten geen verkavelingen worden opgeheven. 

  



FRANCISCO FERRERLAAN

MIMOSASTRAAT

2

30

39

33 32

34

34

Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
RUP Nr.169 "Thematisch RUP Groen"

100-Deelgebied Gent Centrum - Bloemekenspark fase 3
Kaart 1. Feitelijke en juridische toestand

Situeringsplan

Luchtfoto

Kadastrale ondergrond (GRB 2016) 
Feitelijke toestand + waterlopen

Juridische toestand
Gewestplan + atlas der buurtwegen + beschermd monument

1:5 000
±

±
1:5 000



MAÏSSTRAAT

Parallelweg

Jan Yoensstraat

Maïsstraat

Roggestraat

P

P

P

P

Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
RUP  Nr.169 "Thematisch RUP Groen"

100-Deelgebied Gent Centrum - Bloemekenspark fase 3

Kaart 2. Grafisch plan
1:2 000

±
0 40 80 120 160 20020 m

zone voor parkP



 

  

 
RUP 169: Thematisch RUP Groen  BUNDEL GENT CENTRUM DEEL 1 I 10 september 2020 I 21 

 

Bijzondere stedenbouwkundige voorschriften 

 

Deelgebied 100 – Gent centrum – Bloemekenspark fase 3 

 

Zone voor park (P) – Bloemekenspark fase 3 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften 
(verordenend) 

 

Inrichting 
 
 
 
Omwille van de stedelijke context, de bestaande 
omliggende bebouwing en de aanpalende 
bouwzone kunnen, in beperkte mate, nieuwe 
brandweerwegen worden aangelegd. Specifiek 
een nieuwe dwarsverbinding tussen het sociale 
woningbouwproject in de Jan Yoensstraat naar 
de Gaardeniersweg is toegelaten. De verharding 
in de parkzone dient hierbij zo beperkt mogelijk 
te blijven, zodat het functioneren van het park 
als groene recreatieve zone niet in het gedrang 
komt.  

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 
“zone voor park” is van toepassing. 
 
De aanleg van een nieuwe brandweerweg ten 
behoeve van het aanpalende sociale 
woningbouwproject in de Jan Yoensstraat in de 
parkzone is toegelaten. Deze nieuwe 
brandweerweg bestaat uit een dwarsverbinding 
tussen het woonproject en de Gaardeniersweg. 
De verharding wordt beperkt tot het strikt 
noodzakelijke en wordt zo veel als mogelijk 
uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. Om 
de algemene padeninfrastructuur in de 
parkzones te beperken, worden de 
brandweerwegen zo veel als mogelijk 
gecombineerd met wandel- of fietspaden. 
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Deelgebied 101 – Gent centrum – Jozef 
Guislaininstituut 

Toelichtingsnota 
 

1. situering 
Het deelgebied Jozef Guislaininstituut is gelegen in het noorden van Gent, grofweg tussen de R40 
(Nieuwevaart), de N9 (Palinghuizen), de Westerbegraafplaats en de Frans Van Ryhovelaan richting 
Wondelgem. Het deelgebied bestaat uit het bestaande parkgedeelte bij het psychiatrisch instituut 
en het op vandaag deels bebouwde gedeelte aan de Francisco Ferrerlaan. Het onbebouwde perceel 
in de Hortensiastraat maakt eveneens deel uit van de contour van voorliggend deelgebied. 

 

2.  ruimtelijke context 
Het deelgebied bestaat uit het park dat toegankelijk is vanuit het psychiatrisch centrum en een 
aantal (delen van) gebouwen van een psychiatrisch centrum Jozef Guislain. Centraal binnen het park 
is een bouwzone gevrijwaard. Het psychiatrisch centrum is een moderne zorgvoorziening waar voor 
diverse psychiatrische problemen gespecialiseerde behandelmilieus worden aangeboden.2  

Het private park vormt een stapsteen in de ruimere groenstructuur. Het is namelijk gelegen tussen 
het Bloemekenspark en de Westerbegraafplaats, twee waardevolle groengebieden met hun eigen 
identiteit en karakter.  

Het groengebied bestaat uit grote grasvlaktes met grote boomgroepen en een oude boomgaard aan 
de zijde van de Hortensiastraat. Aan de zijde van de Francisco Ferrerlaan zijn delen van de 
“satelietgebouwen” en de zijkant van de bestaande parking mee opgenomen binnen de contour van 
voorliggend plangebied. Ook de achterliggende sporthal met bijgebouwen en de recentere 
bijgebouwen bij de historische gebouwencluster maken deel uit van het RUP Groen. Tot slot is ook 
de beeldbepalende watertoren onderdeel van voorliggend deelgebied. 

De zone tussen de Hortensiastraat en gebouwen van het instituut is bijna volledig aangeduid als 
biologisch waardevol park (openbaar of privaat), met loofhoutaanplant of verruigd grasland als 
tweede eenheid. Andere terreineenheden die voorkomen zijn biologisch waardevolle 
loofhoutaanplant, verruigd grasland en biologisch minder waardevolle (zeer) jong loofhoutaanplant. 

 

 

2 www.guislain.be 

http://www.guislain.be/


 

  

 
RUP 169: Thematisch RUP Groen  BUNDEL GENT CENTRUM DEEL 1 I 10 september 2020 I 23 

 

 
Figuur 4: extract uit de biologische waarderingskaart 

Het betreft een bestaand waardevol groengebied met veel kansen om verder uitgebouwd te 
worden tot een beter toegankelijk groengebied maar eveneens ook met kansen om de 
psychiatrische campus verder uit te bouwen. Het deelgebied heeft een oppervlakte van 3,81 ha. Het 
gebied is eigendom van de Broeders van Liefde.  

 

3. bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” 
via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  

Het plangebied is 3,81 ha groot en omvat een aantal gebouwen van de zorginstelling. Deze 
gebouwen zullen op basis van de keuzes die gemaakt zijn in de toekomstplannen voor de 
zorginstelling (zie hoofdstuk 5) afgebroken worden zodat hier de parkzone kan uitbreiden. 
Daarnaast zijn in het kader van de toekomstplannen van de zorginstelling een aantal nieuwe 
bouwzones aangeduid die vervolgens uit het RUP Groen gehouden zijn. Deze herstructurering 
voorziet in compactere gebouwen én in een versterking van het groen op de campus.  

De bestaande gebouwen binnen het RUP Groen bestaan allemaal uit één bouwlaag. Er zijn ook twee 
kleinere bijgebouwen en er is een watertoren aanwezig. 

Het park zelf bestaat uit grote gazonvlaktes met boomgroepen. Er is geen wegenis voor 
gemotoriseerd verkeer opgenomen in het deelgebied.  

Het perceel direct palend aan de Hortensiastraat bestaat voor de volledige oppervlakte uit een 
(half)verharding) en is aan de straatzijde afgesloten met een poort.  

 

4. bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
weergave van het bestemmingsplan dat hier geldt.  

Het Jozef Guislaininstituut is gelegen in het stedelijk gebied volgens het GRUP afbakening 
grootstedelijk gebied Gent. Het deelgebied bevindt zich hoofdzakelijk in de bestemming “zone voor 
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gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut” volgens het gewestplan. De strook palend aan de 
Francisco Ferrerlaan is op het gewestplan aangeduid als “woongebied”. 

Woonproject Frans Van Ryhovelaan 

Het braakliggend terrein dat in het westen grenst aan de site van Jozef Guislain, is opgenomen in 
het RUP stedelijk wonen. Hier werd recent een woonproject gerealiseerd. Dit project voorziet een 
fiets- en wandelverbinding die uitkomt op de site van Jozef Guislain, zoals ook opgelegd wordt in het 
stedenbouwkundige voorschriften die voor dit project van toepassing zijn. Dit is het Antoinette 
Vandeputtepad. 

Omgevingsvergunning Fioretti en de Steiger (OMV_2019130417) 

Op 5 mei 2020 werd door de deputatie een omgevingsvergunning afgeleverd voor de nieuwbouw 
van een cluster gebouwen voor Fioretti en de Steiger (doelgroep kinderpsychiatrie, dubbeldiagnose 
verstandelijke beperking). Deze omgevingsvergunning vloeit voort uit het toekomstplan  dat in 2019 
werd opgemaakt voor de site (zie ook hoofdstuk 5) en op basis waarvan de contour van het RUP 
Groen werd afgebakend.  

Atlas der Buurtwegen3 

Aan deze omgevingsvergunning voor de nieuwbouw Fioretti en de Steiger werd een 
gemeenteraadsbesluit gekoppeld inzake de wegenis en officiële buurtwegen op de site. De nieuwe 
gebouwencluster wordt ingeplant aan de noordzijde van de campus, in de open groene ruimte en 
parallel aan de bestaande gebouwen. Deze inplanting conflicteert over een beperkte lengte met de 
buurtweg tussen Hortensiastraat en Francisco Ferrerlaan. De nieuwbouwcluster Fioretti – De 
Steiger geeft aanleiding tot de vraag tot het opheffen van delen van de gemeentewegen 
(voormalige buurtwegen) op de site Guislain, zoals opgenomen in de Atlas der Buurtwegen. De 
gemeenteweg tussen de Lorkenstraat en de Jozef Guislainstraat blijft ongewijzigd behouden. Ook 
het stuk gemeenteweg op het perceel Hortensiastraat 232A2 blijft ongewijzigd behouden. 

Concreet wordt het stuk gemeenteweg op volgende percelen opgehoffen evenals het rooilijnplan:  
- Gent 10e AFD, sectie K, nr. 232C2 
- Gent 10e AFD, sectie K, nr. 316S 
- Gent 10e AFD, sectie K, nr. 309V4 
- Gent 10e AFD, sectie K, nr. 309T3 
- Gent 10e AFD, sectie K, nr. 309Y 
- Gent 10e AFD, sectie K, nr. 309X 
- Gent 10e AFD, sectie K, nr. 309X4 

 

Concreet voor voorliggend deelgebied Jozef Guislaininstituut uit het RUP Groen werd de buurtweg 
chemin 34 afgeschaft. Deze buurtweg wordt ter hoogte van het onbebouwde perceel direct palend 
aan de Hortensiastraat echter wel behouden. 

Met het ontwerp voor de nieuwbouwcluster werd tegelijkertijd een omgevingsaanleg voorgesteld 
op de site, waarbij een aantal nieuwe paden worden voorgesteld. Deze zijn gebaseerd op de 
oorspronkelijke – deels op te heffen – gemeentewegen en sluiten aan op bestaande, te behouden 
paden. Ruwweg ontstaat dan volgende padenstructuur:  

- De paden rondom de beschermde monumenten blijven behouden 

 

3 Sinds 1 september 2019 geldt het nieuwe decreet gemeentewegen. Het decreet geeft één juridisch statuut aan alle 
wegen in beheer van de gemeente. Het statuut van ‘Buurtweg’ is hierbij vervallen. 
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- De verbinding tussen Hortensiastraat en Francisco Ferrerlaan wordt verschoven in functie 
van de nieuwbouw, maar blijft als verbinding wel bestaan 

- Deze verbinding takt aan op een nieuw te realiseren pad aan de westzijde van de 
nieuwbouw. Hierdoor ontstaat een verbinding tussen de Francisco Ferrerlaan en het 
Antoinette Vandeputtepad (nieuw aan te leggen openbaar domein tussen de site Guislain 
en de Magnoliastraat / Frans Van Ryhovelaan. 

 

Volgende motivatie is hiervoor opgenomen in de omgevingsvergunningsaanvraag: 

“De op deze site aanwezige gemeentewegen zoals opgenomen in de Atlas der Buurtwegen hebben in 
praktijk geen betekenis, in die zin dat essentiële delen ervan overbouwd zijn en dus geen functionele 
verbinding (meer) vormen. Tegelijkertijd zijn er op de site van het Guislain paden aanwezig die het 
doorkruisen van de site wel mogelijk maken en die – voor zover zij niet worden afgesloten – kunnen 
fungeren als fijnmazig netwerk van trage wegen. De opheffing van delen van de gemeenteweg is 
gekoppeld aan de aanleg van nieuwe paden, die aantakken op de reeds bestaande en te behouden 
paden. Bovendien zullen bestaande poorten (Hortensiastraat) overdag open gesteld worden, en zal 
een poort geplaatst worden tussen de site en het Antoinette Vandeputtepad. Volgens de 
motivatienota en de intentieovereenkomst die gesloten is tussen Broeders van Liefde en stad Gent 
zullen beide poorten open gesteld worden. De geplande padenstructuur is – in tegenstelling tot de op 
te heffen gemeenteweg – wel vrij van bebouwing en kan aldus de functie als trage weg opnemen. 

Zoals beschreven bij de toetsing aan artikel 3 hebben de op deze site bestaande gemeentewegen, 
zoals opgenomen in de Atlas Der Buurtwegen, geen functie als trage weg omdat ze deels overbouwd 
zijn. De nieuwe padenstructuur is wel afgestemd op de feitelijke bebouwde en onbebouwde 
toestand, en is ook gekoppeld aan openstelling van het terrein. Na realisatie van de nieuwbouw en 
van de daaraan gekoppelde omgevingsaanleg zal de site toegankelijker zijn dan vandaag. Dit zorgt 
er niet alleen voor dat er een zachte verbinding ontstaat binnen de wijk, maar betekent ook dat het 
aanwezige groen ook door de omwonenden gebruikt kan worden. De geplande padenstructuur komt 
met andere woorden het algemeen belang ten goede. Het betreft paden, die toegankelijk zullen zijn 
voor voetgangers en fietsers (en noodvoertuigen). Deze zullen het fijnmazig netwerk in de wijk 
versterken, en dus een positief effect hebben op de verkeersveiligheid van de omgeving. Zeker de 
Francisco Ferrerlaan, de Frans Van Ryhovelaan en de Palinghuizen zijn drukke verkeersassen. Het is 
positief dat zwakke 

weggebruikers deze drukke assen zullen kunnen vermijden dankzij openstelling van de site Guislain.” 
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Figuur 5: extract uit de omgevingsvergunning OMV_2019130417 met aanduiding van de buurtwegen die 
opgehoffen worden en padenstructuur op de Guislain-site 

 

Intentieovereenkomst tot openstelling van de parkzone op de Guislainsite 

Ter compensatie voor het opheffen van zowel het rooilijnplan als de eigenlijke gemeenteweg zullen 
de Broeders van Liefde de beschreven padenstructuur uit de omgevingsvergunning 
(OMV_2019130417) gedurende de dag openstellen. De bestaande doorgang met poort aan de zijde 
Hortensiastraat zal opengesteld worden, net als de doorgang naar het Antoinette Vandeputtepad. 
Deze intentie wordt beschreven in de motivatienota bij de aanvraag tot omgevingsvergunning voor 
de nieuwbouwcluster Fioretti – De Steiger, en wordt ook bevestigd in de intentieovereenkomst die 
op 7 november 2019 gesloten is tussen de Broeders van Liefde en de stad Gent. 

Beschermd monument 

De historische gebouwen van het psychiatrisch centrum (buiten de contour van het RUP Groen), 
inclusief de watertoren (binnen de afbakening van het RUP Groen), zijn beschermd als monument: 
“Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain: onderdelen” (6/10/1999, ID 11175). De bescherming als 
monument omvat de 19de-eeuwse gebouwen, de binnentuinen en de toevoegingen van 1928 van 
het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain. 
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De gebouwen, maar ook de zeshoekige watertoren werden opgetrokken na de branden van 1928 
naar ontwerp van architect Alfons Van de Vijver en vormen nu beeldbepalende elementen in een 
aangepaste stijl volledig in harmonie met het oude gesticht. 

 

 
Figuur 6: aanduiding van het beschermd monument 'Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain: onderdelen' 

De site is eveneens aangeduid op de inventaris van bouwkundig erfgoed (ID 18316). 

 

5. planningscontext 
 

Groenstructuurplan4 

In de gewenste groenstructuur uit het Groenstructuurplan is het park aangeduid als onderdeel van 
het “gesloten bebouwd landschap van kern- en binnenstad met verweven groenstructuur en 
fijnmazig groen netwerk”.  

Toekomstplan  

In 2018 – 2019 werd een toekomstplan opgemaakt voor de site Guislain. Het toekomstplan geeft 
een visie weer hoe deze site zich verder kan ontwikkelen als zorginstelling. Hierin is opgenomen 
welke nieuwe gebouwen opgericht zullen worden en welke (minder waardevolle) gebouwen 
gesloopt zullen worden. De afbakening van voorliggend deelgebied uit het RUP Groen is gebaseerd 
op dit toekomstplan. 

Ter hoogte van de Franciso Ferrerlaan zullen de “satelietgebouwen” worden gesloopt. Ook de 
parking wordt hier gesupprimeerd. Er zal een nieuwbouw worden opgetrokken met een duidelijke 
gevel naar de straat en een ondergrondse parking 
(onthaal/polikliniek/verslavingszorg/crisis/psycho-geriatrie). Er wordt een brede toegang naar de 
site voorzien waarlangs het park tot tegen de straat kan worden doorgetrokken.  

 

 

4 In uitvoering van het RSG 2003, de opties uit het Groenstructuurplan werden nadien bevestigd in de Structuurvisie 
2030 - Ruimte voor Gent (2018). 
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In het verlengde van de Lorkenstraat, waar nu reeds een aantal zorgwoningen zijn opgericht, wordt 
een cluster van nieuwe zorgwoningen voorzien. 

Ter hoogte van de historische gebouwencluster worden een aantal nieuwe vleugels voorzien of 
afgewerkt (afdeling ‘psychose’) 

Tot slot is de reeds vergunde nieuwbouw voor Fioretti-De Steiger ook aangeduid. 

 

 
Figuur 7: extract uit het toekomstplan site Guislain: eindbeeld 
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Om dit eindbeeld te realiseren moeten uiteraard een aantal gebouwen gesloopt worden. 
(aanduiding lichtgrijs op kaart bestaande toestand). 

 

 
Figuur 8: extract uit het toekomstplan site Guislain: bestaande toestand 
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Om dergelijke herstructurering mogelijk te maken is in het toekomstplan een fasering uitgewerkt: 

 

 
Figuur 9: fasering toekomstplan site Guislain 

 

6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Het private park van het Jozef Guislaininstituut vormt een stapsteen in de ruimere groenstructuur. 
Het is namelijk gelegen tussen het Bloemekenspark en de Westerbegraafplaats, twee waardevolle 
groengebieden met hun eigen identiteit en karakter. Om deze groene stapstenen in het stedelijk 
weefsel expliciet te beschermen, krijgen deze in voorliggend thematisch RUP Groen een gepaste 
groene bestemming.  
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Het park vormt een meerwaarde voor de psychiatrische instelling, maar speelt ook een belangrijke 
rol op vlak van klimaatadaptatie en waterbeheersing binnen het stedelijk weefsel. Het park heeft, 
ook al is het op dit moment niet publiek toegankelijk, visuele kwaliteiten voor de aangrenzende 
rijwoningen. Omwille van deze redenen dient de parkoppervlakte behouden te blijven. Bovendien is 
het park een bestaand biologisch waardevol gebied. 

De contour van het deelgebied is conform het masterplan voor deze site ingetekend, zodat de 
verdere ontwikkeling en herstructurering van de gebouwen niet in het gedrang komt. Tegelijkertijd 
worden op deze manier wel garanties geboden dat de groenzones zoals voorzien in het 
toekomstplan, ook effectief behouden zullen blijven. De keuzes uit het masterplan met betrekking 
tot de groenzones worden bijgevolg juridisch verankerd. 

Om die reden wordt er in het RUP Groen ook een differentiatie voorzien voor het groengebied. Het 
gebied dat een ruimere publieke toegankelijkheid kent, wordt aangeduid als “zone voor park”. De 
zone die achter en rond de nieuwbouw Fioretti-De Steiger is gelegen, wordt aangeduid als “zone 
voor parkachtige tuin”. Deze zone zal immers als een rustplek voorbehouden blijven voor de 
bewoners van Fioretti-De Steiger. Dit is noodzakelijk omwille van de zeer kwetsbare doelgroep 
(kinderen en jongeren met een dubbeldiagnose). 

Met deze herbestemming blijft de garantie bestaan dat de aanwezige groengebieden in de 
verstedelijkte omgeving een planologische bescherming krijgen. Dit betekent dat ervoor gekozen 
wordt om deze parken ook op lange termijn te behouden. 

Gezien het park onderdeel is van het psychiatrisch centrum, staat ook hier het intieme en rustige 
karakter voorop. Toch is het wenselijk dit groengebied doorwaadbaar te maken voor wandelaars en 
eventueel voor fietsers. Op die manier kan een fijnmazig tragewegennetwerk in de dense stedelijke 
buurt uitgebouwd worden en kunnen de omwonenden, die in de meeste gevallen niet of amper 
over een tuin beschikken, ook genieten van de groenzone. De gewenste verbindingen voor 
wandelaars en eventueel voor fietsers, zoals ook vastgelegd in de intentieovereenkomst tussen de 
Broeders van Liefde en de Stad Gent, worden aangeduid op het grafisch plan met een indicatieve 
overdruk ‘voetgangers- en fietsersverbinding’. 

De onderliggende gewestplanbestemming (gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut” voor het perceel aan de Hortensiastraat wordt niet gewijzigd.  

Tot slot zijn er bijzondere voorschriften inzake brandweerwegen opgenomen. 

 

7. uitvoering van het RUP 
Het groengebied is in eigendom van een semi-publieke instelling, en de nieuwe planologische 
bestemming als “zone voor park” is gerealiseerd. De bestemming “zone voor parkachtige tuin” zal 
gerealiseerd worden samen met de oprichting van de nieuwbouw Fioretti-De Steiger. Het betreft 
een bestaande groenzone. Er wordt dan ook geen verdere actie ondernomen. 

De eerste stap inzake de openstelling van de parkzone is genomen met de intentieovereenkomst 
tussen de Broeders van Liefde en de Stad Gent. De exacte afspraken betreffende de 
toegankelijkheid zullen verder genomen worden in een definitief contract. 
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8. register planbaten en planschade 
De wijziging van de huidige bestemming heeft tot gevolg dat het niet meer mogelijk wordt om 
binnen de afbakening van het RUP Groen te bouwen, wat in de huidige situatie in principe wel nog 
mogelijk is.   

De bestemmingswijziging kan aanleiding geven tot een planschadevergoeding. Voor de reële 
vordering van de planschade moet evenwel voldaan worden aan de voorwaarden zoals voorzien in 
art. 2.6.1. van de VCRO.  

De bestemmingswijziging heeft geen planbaten tot gevolg.  

Register planbaten en planschade: 

Volgende percelen komen theoretisch in aanmerking voor planschade: 

— Gent, AFD 10, sectie K, 232C2 (gedeeltelijk). 

 

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend 
gemeentelijk RUP worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van 
voorliggend gemeentelijk RUP vallen: 

— zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 

— woongebied. 

Voor de realisatie van dit RUP moeten geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Bijzondere stedenbouwkundige voorschriften 

 

Deelgebied 101 – Gent centrum – Jozef Guislaininstituut 

 

Zone voor park (P) – Jozef Guislaininstituut 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften 
(verordenend) 

 

Inrichting 
 
 
 
Omwille van de stedelijke context en de 
bestaande omliggende bebouwing kunnen de 
bestaande brandweerwegen behouden blijven. 
De verharding in de parkzone dient hierbij zo 
beperkt mogelijk te blijven, zodat het 
functioneren van het park als groene recreatieve 
zone niet in het gedrang komt. De heraanleg van 
de brandweerwegen staat in teken van de 
optimalisatie van het park. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 
“zone voor park” is van toepassing. 
 
Het behoud en de heraanleg van 
brandweerwegen in de zone voor park is 
toegelaten. De verharding wordt beperkt tot het 
strikt noodzakelijke en wordt zo veel als mogelijk 
uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. Om 
de algemene padeninfrastructuur in de 
parkzones te beperken, worden de 
brandweerwegen zo veel als mogelijk gecombi-
neerd met wandel- of fietspaden. 
 

 

 

Deelgebied 101 – Gent centrum – Jozef Guislaininstituut 

 

indicatieve overdruk voetgangers- en fietsersverbinding – Jozef Guislaininstituut 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften 
(verordenend) 

 

Bestemming De overdruk heeft de bedoeling om de 
doorwaardbaarheid binnen de ruimere omgeving 
te verhogen 

De overdruk is bestemd om ingericht te worden 
als voetgangers- en fietspad en de hieraan 
noodzakelijk verbonden infrastructuur, zoals 
nutsvoorzieningen, groenaanleg en 
straatmeubilair. 

 

Inrichting 
 
Gemotoriseerd verkeer is op dit pad niet 
toegelaten, tenzij in functie van het beheer 
ervan. 
 
Het pad wordt ingericht met respect voor de 
onderliggende bestemming. 

 
Gemotoriseerd verkeer is op dit pad niet 
toegelaten, tenzij in functie van het beheer 
ervan. 
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Deelgebied 102 – Gent centrum – 
Loodsenstraat 

Toelichtingsnota 
 

1. situering 
Het deelgebied Loodsenstraat is gelegen in Muide, een wijk op het schiereiland Muide-Meulestede 
in het noorden van Gent. Het deelgebied wordt afgebakend door de spoorweg tussen Wondelgem 
en Gent-Dampoort, de Terneuzenlaan langs het Tolhuisdok, de Muidepoort en de Makelaarsstraat. 
Het deelgebied grenst eveneens aan de private woningen gelegen in de Loodsenstraat. 

 

2. ruimtelijke context 
Het deelgebied ligt in de sterk verdichte wijk Muide. Deze restruimte tussen de spoorweg en 
achterkanten van woningen is sinds kort heraangelegd als park. 

De groenzone is toegankelijk vanaf de Makelaarsstraat en de Terneuzenlaan. In principe is het 
parkje ook toegankelijk via de Muidepoort, maar op vandaag is dit een onaantrekkelijke en weinig 
uitnodigende toegang. 

   

Het deelgebied is volledig biologisch waardevol en is gekarteerd als ruigte (op opgehoogd terrein), 
en als biologisch waardevolle opslag van allerlei aard (vaak op sterk verstoorde grond). 

 

 
Figuur 10: extract uit de biologische waarderingskaart 
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Het betreft een publiek toegankelijk groengebied met heeft een oppervlakte van 0,6 ha. Het park is 
eigendom van de Stad Gent. 

 

3. bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” 
via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  

Het park bestaat uit een parkzone ter hoogte van de Terneuzenlaan met speeltoestellen, 
moestuinen en picknickbanken. Ter hoogte van de Muidepoort is dit groengebied eerder een 
onbestemde braakliggende zone. Het park heeft veel potentieel om opgewaardeerd te worden. 

Tussen het park en de eigenlijke spoorweg is er nog een strook in eigendom van de NMBS van ca. 
4m breed. Deze strook valt buiten de afbakening van voorliggend deelgebied. 

 

4. bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
weergave van het bestemmingsplan dat hier geldt.  

Het deelgebied Loodsenstraat is gelegen in het stedelijk gebied volgens het GRUP afbakening 
grootstedelijk gebied Gent. Het deelgebied bevindt zich in de bestemming “woongebied met 
culturele, historische en/of esthetische waarde” volgens het gewestplan.  

Aan de overzijde van de Makelaarsstraat is het beschermd stads- en dorpsgezicht “het deel van de 
Terneuzenlaan te Gent, omvattende nr. 41-42, 43-44 met erachter gelegen beluik van elf huizen, 
thans Assenedestraat nr. 45 en 46-48” (13/03/1996) gelegen. In de nabijheid van het plangebied zijn 
ook twee beschermde monumenten gelegen: “spoorwegbrug” (ID: 9511) en “directeurswoning en 
gevels beluik” (ID: 10395). 

 

5. Planningscontext 
In het Groenstructuurplan5 is het park opgenomen als “woongroen” en als onderdeel van “gesloten 
bebouwd landschap van kern- en binnenstad met verweven groenstructuur en fijnmazig groen 
netwerk”. 

Het park is onderdeel van het stadsvernieuwingsproject “Muide-Meulestede Morgen”. De heraanleg 
van het park is één van de 12 “werven” waaraan gewerkt wordt. Voor het nieuwe ontwerp wordt 
nauw samengewerkt met de omwonenden.  

Daarnaast wordt studiewerk uitgevoerd naar mogelijke oplossingen voor het ontwarren van de 
mobiliteitsknoop tussen Gent Dampoort en de zuidelijke havenontsluiting. Een mogelijke oplossing 
is om de spoorlijn 58, die paalt aan het deelgebied Loodsenstraat, op te hogen. Deze mogelijke 
ophoging zal een ruimtelijke impact hebben die tot binnen het deelgebied loopt. 

 

5 In uitvoering van het RSG 2003, de opties uit het Groenstructuurplan werden nadien bevestigd in de Structuurvisie 
2030 - Ruimte voor Gent (2018). 
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6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Het betreft een bestaand park dat behoort tot de publiek toegankelijke groengebieden. Om de 
parken in Gent planologisch te beschermen wordt ervoor gekozen deze de gepaste bestemming als 
“zone voor park” te geven. Op die manier blijft de garantie bestaan dat de aanwezige 
groengebieden in de verstedelijkte omgeving een planologische bescherming krijgen. Dit betekent 
dat ervoor gekozen wordt om deze parken ook op lange termijn te behouden en toegankelijk te 
houden. 

De mogelijkheid om de aanpalende spoorlijn op te hogen wordt voorzien in de bijzondere 
voorschriften voor het deelgebied Loodsenstraat, mits de ruimte-inname beperkt blijft tot het strikt 
noodzakelijke. Verder voorzien de bijzondere voorschriften bepalingen omtrent spoorgebonden 
constructies. 

 

7. uitvoering van het RUP 
Het park is eigendom van de Stad Gent en de nieuwe planologische bestemming als “zone voor 
park” is reeds gerealiseerd. Er worden bijgevolg geen verdere acties ondernomen. 

 

8. register planbaten en planschade 
De bestemmingswijziging kan aanleiding geven tot een planschadevergoeding. Voor de reële 
vordering van de planschade moet evenwel voldaan worden aan de voorwaarden zoals voorzien in 
art. 2.6.1. van de VCRO.   

De eigendommen van de Groep Gent worden niet opgenomen in het register planbaten en 
planschade, omdat hier geen planschade geëist zal worden.  

De bestemmingswijziging heeft geen planbaten tot gevolg.  

Er zijn bijgevolg geen percelen opgenomen in het register. 

 

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend 
gemeentelijk RUP worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van 
voorliggend gemeentelijk RUP vallen: 

— woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. 

Voor de realisatie van dit RUP moeten geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Bijzondere stedenbouwkundige voorschriften 

 

Deelgebied 102 – Gent centrum – Loodsenstraat 

 

Zone voor park (P) – Loodsenstraat 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften 
(verordenend) 

 

Inrichting 
 
 
 
Omwille van de stedelijke context en de ligging 
palend aan een spoorlijn, zijn werken ten 
behoeve van de optimalisatie van het openbaar 
vervoer toegelaten. De bestaande spoorlijn 58 
kan opgehoogd worden, mits het maximaal 
behoud van het groengebied en het functioneren 
ervan als publiek park. Er moet bijgevolg gezocht 
worden naar een minimale ruimte-inname van de 
spoorweginfrastructuur. 
 
De vrije rand van de spoorweg wordt bepaald 
door de onderkant van het talud of vanaf 4,5m 
vanaf de buitenste spoorrail in geval het spoor op 
het maaiveld is gelegen, zoals op heden gekend. 
Binnen een strook van 10m breed, gemeten 
vanaf de vrije rand van de spoorweg, zijn 
spoorgebonden constructies toegelaten. Het gaat 
bijvoorbeeld over een langsweg, een fietspad, 
nutsleidingen of extra sporen. Bij de plaatsing 
van nieuwe spoorgebonden constructies moet 
het maximale behoud van de openbare parkzone 
voorop staan. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 
“zone voor park” is van toepassing. 
 
De strikt noodzakelijke werken ten behoeve van 
het ophogen van de aanpalende spoorlijn 58 zijn 
toegelaten, voor zover de ruimte-inname beperkt 
blijft tot het strikt noodzakelijke. Het park moet 
blijvend functioneren als een publiek 
toegankelijke groenzone. 
 
 
 
 
Binnen de strook van 10m gemeten vanaf de vrije 
rand van de spoorweg, zijn spoorgebonden 
constructies toegelaten. Deze constructies en 
hun ruimte-inname dienen beperkt te blijven tot 
het strikt noodzakelijke. Het maximale behoud en 
functioneren van deze zone als publiek 
toegankelijk park is het uitgangspunt. 
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Deelgebied 103 – Gent centrum – 
Meulestede noord 

Toelichtingsnota 
 

1. situering 
Het deelgebied Meulestede noord ligt in het noorden van de wijk Meulestede-Noord, een 
schiereiland in het noorden van Gent. 

Het deelgebied bestaat uit twee onderdelen: enerzijds het wijkpark “Meulestedepark” langs de 
Meulesteedsesteenweg, anderzijds een centrale groenzone tussen een aantal sociale 
meergezinswoningen in de Marseillestraat. 

 

2. ruimtelijke context 
Het Meulestedepark is een wijkpark dat tussen de Marseillestraat en de Meulesteedsesteenweg ligt. 
Het is een restant van een oude kasteeltuin. Daar danken we de mooie oude bomen aan en wat er 
overblijft van de vroegere parkvijver. In het park ligt het dienstencentrum ‘De Waterspiegel’. Dit 
gebouw met een geometrisch grondplan is niet opgenomen binnen de afbakening van het 
voorliggende RUP. 

Het park kreeg in 2014 een grondige facelift: onder de hoge bomen kan je wandelen over 
kortgemaaide brede graspaden van de ene open ruimte naar de andere. Verspreid over het 
Meulestedepark staan zitbanken en picknicktafels. Voor de jeugd is er een voetbalveldje en een 
paar platgelegde boomstammen zorgen voor klimplezier. 

Het restant van de oude parkvijver vormt nu een poel in een bosje. De randen van het bosje werden 
wat opengemaakt zodat er meer toezicht is vanaf de straat. 

 

 

De groenzone langs de Marseillestraat is een kleinschaliger park met een aantal speeltoestellen. 
Rondom dit park ligt een parkeerstrook. 
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Ten oosten van het dienstencentrum bevindt zich het meest waardevolle deel van het wijkpark: 
biologisch zeer waardevol vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem en waardevol stilstaand 
water zonder waterplanten. De overige gronden van het park bestaan uit biologisch minder 
waardevol gazon met meer algemene soorten (paardenbloem, madeliefje). 

De groenzone langs de Marseillestraat, bestaat uit minder waardevol soortenarm gazon en een 
speelzone (verhard). 

 

  
Figuur 11: extract biologische waarderingskaart 

Het betreft een publiek toegankelijk groengebied met een oppervlakte van 1,6 ha. Het volledige 
deelgebied is eigendom van Sogent en wordt overgedragen naar de Stad Gent. 

 

3. bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” 
via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  

Het Meulestedepark is een groengebied met een oude parkvijver, een multifunctioneel gazon en 
extensief gemaaide zones en een kleinschalig bosje. Het dienstencentrum wordt niet opgenomen in 
het thematisch RUP Groen. 

In het parkje langs de Marseillestraat bevindt zich een open gazonvlakte en een grote speelzone. 

 

4. bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
weergave van het bestemmingsplan dat hier geldt.  
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Het deelgebied is gelegen in het stedelijk gebied volgens het GRUP afbakening grootstedelijk gebied 
Gent. De gewestplanbestemming is ‘woongebied’. 

De planologische bestemming ervan is aangeduid in het BPA 23A Meulestede. Voor het deelgebied 
is volgende bestemming van toepassing: 

— zone voor sociale woningbouw. 

 

5. Planningscontext 
In het Groenstructuurplan6 is het park opgenomen als “wijkpark” en als onderdeel van “gesloten 
bebouwd landschap van kern- en binnenstad met verweven groenstructuur en fijnmazig groen 
netwerk”. 

In het kader van het pilootproject “wonen: nieuwe woonvormen van collectiviteit” werd in opdracht 
van de Vlaamse Bouwmeester een masterplan opgemaakt voor de wijk Meulestede Noord. Het 
college heeft kennis genomen van deze conceptstudie op  24/04/2014. 

In dit masterplan wordt het openbaar domein (onder meer het parkeren) geherstructureerd en 
worden zones aangeduid voor verdichting. De afbakening van het RUP Groen houdt rekening met de 
zones die in geen geval aangesneden zullen worden in functie van een nieuw bouwproject. Dit 
betekent niet dat er geen andere (soms kleinschalige) publieke groengebieden in de wijk behouden 
zullen blijven. 

 

6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Het betreft hier twee bestaande parken die behoren tot de publiek toegankelijke groengebieden. 
Om de parken in Gent planologisch te beschermen wordt ervoor gekozen deze de gepaste 
bestemming als “zone voor park” te geven. 

Op die manier blijft de garantie bestaan dat de aanwezige groengebieden in de verstedelijkte 
omgeving een planologische bescherming krijgen. Dit betekent dat ervoor gekozen wordt om deze 
parken ook op lange termijn te behouden en toegankelijk te houden. 

Er zijn geen bijzondere voorschriften van toepassing voor dit deelgebied. De algemene voorschriften 
voor de “zone voor park” zijn geldig. 

 

7. uitvoering van het RUP 
Het deelgebied is in eigendom van de Sogent, en de nieuwe planologische bestemming als “zone 
voor park” is reeds gerealiseerd. De gronden worden overgedragen naar de Stad. Er worden 
bijgevolg in het kader van voorliggend RUP geen verdere acties ondernomen. 

 

6 In uitvoering van het RSG 2003, de opties uit het Groenstructuurplan werden nadien bevestigd in de Structuurvisie 
2030 - Ruimte voor Gent (2018). 
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8. register planbaten en planschade 
De wijziging van de huidige bestemming heeft tot gevolg dat het niet meer mogelijk wordt om 
binnen de afbakening van het RUP Groen te bouwen, wat in de huidige situatie in principe wel nog 
mogelijk is (in functie van sociale woningbouw).  De bestemmingswijziging kan aanleiding geven tot 
een planschadevergoeding. Voor de reële vordering van de planschade moet evenwel voldaan 
worden aan de voorwaarden zoals voorzien in art. 2.6.1. van de VCRO.   

De eigendommen van de Groep Gent worden niet opgenomen in het register planbaten en 
planschade, omdat hier geen planschade geëist zal worden.  

De bestemmingswijziging heeft geen planbaten tot gevolg.  

Er zijn bijgevolg geen percelen opgenomen in het register. 

 

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA 23A Meulestede strijdig met het 
voorliggend gemeentelijk RUP worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de 
afbakeningslijn van voorliggend gemeentelijk RUP vallen: 

— zone voor sociale woningbouw. 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend 
gemeentelijk RUP worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van 
voorliggend gemeentelijk RUP vallen: 

— woongebied. 

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied 104 – Gent centrum – 
Veronicastraat 

Toelichtingsnota 
 

1. situering 
Het deelgebied Veronicastraat betreft een binnengebied tussen de Veronicastraat, de Frans Van 
Ryhovelaan, de Lisbloemstraat en de basisschool De Lotus in de Grensstraat in Wondelgem. Het 
betreft een bestaand bosje. 

Voor de situering en afbakening zie ook de kaart ‘feitelijke en juridische toestand’. 

 

2. ruimtelijke context 
Het betreft een ingesloten bosje dat op de biologische waarderingskaart (2014) is aangeduid als 
biologisch waardevolle loofhoutaanplant. Zowel het perceel als het bosje reiken tot aan de 
Veronicastraat. Het gedeelte langs de Veronicastraat heeft echter geen biologische waarde en is 
niet opgenomen in het thematisch RUP Groen. Op het perceel zijn zeer vervallen en overgroeide 
leegstaande bergplaatsen/serres/tuinbergingen aanwezig. 

 

  
Figuur 12: extract uit de Gentse biologische waarderingskaart 

 

Het gebied is geselecteerd omdat het een bestaand waardevol bos is. Het heeft een oppervlakte van 
0,32 ha en is in private eigendom. 
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3. bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” 
via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  

 

4. bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
weergave van het bestemmingsplan dat hier geldt.  

Het deelgebied Veronicastraat is gelegen in het stedelijk gebied volgens het GRUP afbakening 
grootstedelijk gebied Gent. Het deelgebied bevindt zich in de bestemming “woongebied” volgens 
het gewestplan.  

 

5. Planningscontext 
In de gewenste groenstructuur uit het Groenstructuurplan7 is het deelgebied onderdeel van het 
“gesloten bebouwd landschap van kern- en binnenstad met verweven groenstructuur en fijnmazig 
groen netwerk”. 

 

6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Het bestaande bosje is kwaliteitsbepalend in deze stedelijke omgeving op vlak van lucht, water, 
klimaatbeheersing, welzijn en beeldwaarde. In die zin kan niet verantwoord worden dat dit bosje 
zou verdwijnen. Het bosje vormt als het ware een groene achtertuin voor de school en de 
omliggende woningen. Het bosje functioneert tegelijkertijd als ecologische stapsteen tussen het 
Westerringspoor en het nieuw aan te leggen Bloemekenspark.  

Een bestemmingswijziging naar “zone voor bos” biedt een sterke garantie dat het bosje niet zal 
verdwijnen. Het gedeelte van het perceel dat rechtstreeks gelegen is aan de Veronicastraat wordt 
niet opgenomen in het RUP Groen. De bebouwingsmogelijkheid langs de straat blijft bijgevolg 
behouden. 

 

7. uitvoering van het RUP 
Gezien het een bestaand biologisch waardevol bosje betreft, is de nieuwe bestemming reeds 
gerealiseerd. Er hoeven dus geen specifieke acties ondernomen te worden. 

Het bosje is in private handen. Indien de eigenaar afstand zou willen doen van dit bosje, is de Stad 
Gent bereid om een aankoop te overwegen. In die zin wordt het perceel aangeduid als een gebied 
waar recht van voorkoop voor de Stad Gent van toepassing is. Dit recht van voorkoop wordt 
vastgelegd in de bijzondere voorschriften die van toepassing zijn voor dit deelgebied. 

 

 

7 In uitvoering van het RSG 2003, de opties uit het Groenstructuurplan werden nadien bevestigd in de Structuurvisie 
2030 - Ruimte voor Gent (2018). 
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8. register planbaten en planschade 
De wijziging van de huidige bestemming heeft tot gevolg dat het niet meer mogelijk wordt om 
binnen de afbakening van het RUP Groen te bouwen, wat in de huidige situatie in theorie wel 
mogelijk is.   

De bestemmingswijziging kan aanleiding geven tot een planschadevergoeding. Voor de reële 
vordering van de planschade moet evenwel voldaan worden aan de voorwaarden zoals voorzien in 
art. 2.6.1. van de VCRO.  

De bestemmingswijziging heeft geen planbaten tot gevolg.  

Register planbaten en planschade: 

Volgende percelen komen theoretisch in aanmerking voor planschade: 

— Gent, AFD 10, sectie K, 179H 

— Gent, AFD 10, sectie K, 178G (gedeeltelijk). 

 

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend 
gemeentelijk RUP worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van 
voorliggend gemeentelijk RUP vallen: 

— woongebied. 

Voor de realisatie van dit RUP moeten geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Bijzondere stedenbouwkundige voorschriften 

 

Deelgebied 104 – Gent centrum – Veronicastraat 

 

Zone voor bos (B) – Veronicastraat 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften 
(verordenend) 

 

Bijzondere 
voorschriften 

 Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 
“zone voor bos” is van toepassing. 

 

Recht van 
voorkoop 

 
Het perceel is in private handen. Indien de 
eigenaar afstand zou willen doen van dit perceel, 
is de Stad Gent bereid om een aankoop te 
overwegen. In die zin wordt het perceel 
aangeduid als een ge-bied waar recht van 
voorkoop voor de Stad Gent van toepassing is. 

 
Er wordt een recht van voorkoop voor de Stad 
Gent gevestigd op volgende kadastrale percelen: 
- Gent, AFD 10, Sectie K,  178G 
- Gent, AFD 10, Sectie K,  179H 
 
Dit recht is 15 jaar geldig vanaf de 
inwerkingtreding van het RUP. 

 

 

 



 

  

 
RUP 169: Thematisch RUP Groen  BUNDEL GENT CENTRUM DEEL 1 I 10 september 2020 I 46 

 

Deelgebied 105 – Gent centrum – 
Westerbegraafplaats 

Toelichtingsnota 
 

1. situering 
De Westerbegraafplaats is gelegen in het noorden van Gent, grofweg tussen de N9 (Palinghuizen), 
het Westerringspoor, de Mimosastraat en de Francisco Ferrerlaan.  

Voor de situering en afbakening zie ook de kaart ‘feitelijke en juridische toestand’. 

 

2. ruimtelijke context 
De Westerbegraafplaats is de grootste van Gent. Ze is minder bekend dan Campo Santo ondanks de 
vaak even monumentale graven en bekende Gentenaars als Cyriel Buysse en Virginie Loveling die er 
rusten. Burgemeester Charles de Kerchove de Denterghem besliste in 1862 dat op de 
Westerbegraafplaats ook joden en protestanten mochten begraven worden. Dit stuitte op hevig 
verzet van het bisdom, dat lange tijd heeft geweigerd het kerkhof te wijden. Door die controverse 
verwierf het haar bijnaam 'geuzenkerkhof'.  

Op de begraafplaats rusten zo'n 200 Belgische gesneuvelde soldaten uit beide wereldoorlogen. Hier 
bevindt zich ook een Britse militaire begraafplaats met bijna 200 doden uit beide oorlogen en het 
graf van een Nederlandse militair uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast rusten er nog een paar 
tientallen Fransen, Italianen en Russen uit de Eerste Wereldoorlog. 

De Westerbegraafplaats is naast een begraafplaats ook een boeiend en aantrekkelijk park, ook voor 
kinderen. 

De voorbije jaren werden onze begraafplaatsen geleidelijk omgevormd tot groene plekken. Ze 
vormen oases van rust in de drukke stad. De Westerbegraafplaats omvat naast monumentale 
graven ook bijzondere bomen. 
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De Westerbegraafplaats in grotendeels aangeduid als een biologisch waardevol kerkhof met (zeer) 
waardevolle elementen (muurvegetatie, bomen etc.) en (als tweede eenheden) soortenrijk, 
bloemrijk gazon met soorten van schrale bodem en verruigd grasland, struisgrasvegetatie op schrale 
bodem, opslag van allerlei aard, soortenarm permanent cultuurgrasland, soortenrijk permanent 
cultuurgrasland met relicten van half natuurlijke graslanden en goed ontwikkelde oude 
loofhoutaanplant. 

Verder treffen we nog volgende vegetatie eenheden: biologisch waardevol soortenrijk bloemrijk 
gazon met soorten van schrale bodem (op het ‘eind’ van de centrale graszone) en verruigd grasland 
(dicht bij de hoofdingang); biologisch minder waardevolle verharde oppervlakten zonder groen en 
gesloten en dichte bebouwing (monument in rond punt). 

Ten noorden van de Westerbegraafplaats (buiten de kerkhofmuren) bevindt zich een biologisch zeer 
waardevolle zone (mesofiel hooiland met struisvegetatie op zure bodem en loofhoutaanplant). Deze 
zone maakt deel uit van het Westerringspoor die hier een groene bestemming heeft volgens het 
gewestplan en daardoor geen deel uitmaakt van voorliggend plangebied. 

De westelijke strook, waarop de bergingen en andere onderhoudsgebouwen zijn gelegen, is op de 
biologische waarderingskaart aangeduid als biologisch waardevol. In de praktijk betreft het een 
strook die verhard en bebouwd is en ook in de toekomst als logistieke zone moet kunnen blijven 
functioneren. Om die reden maakt deze strook geen deel uit van voorliggend plangebied. 
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Figuur 13: Gentse biologische waarderingskaart (2014) 

De westerbegraafplaats is op het soortenplan aangeduid als hotspot omwille van het voorkomen 
van verschillende soorten vlinders (onder meer zwartsprietdikkopje en oranjetipje), wilde bijen en 
lieveheersbeestjes. Uiteraard komen er ook veel andere (minder kwetsbare) soorten voor. 
Begraafplaatsen in Gent worden in de geactualiseerde versie van de BWK (2020) gekarteerd als 
heischraal grasland (ha), een regionaal belangrijk en biologisch zeer waardevol biotoop. 

Het betreft een publiek toegankelijk groengebied met een oppervlakte van 19,40 ha. De 
begraafplaats is eigendom van de Stad Gent. 

 

3. bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” 
via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  

 

4. bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
weergave van het bestemmingsplan dat hier geldt.  

Het deelgebied Westerbegraafplaats is gelegen in het stedelijk gebied volgens het GRUP afbakening 
grootstedelijk gebied Gent. Het deelgebied bevindt zich in de bestemming “zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut”  en “woongebied” volgens het gewestplan.  
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Het oudste gedeelte van de begraafplaats met toegangszone vanaf Palinghuizen, hoofdgebouw, 
ommuring en graven is beschermd als monument “Westerbegraafplaats: oudste deel” (13/07/1996, 
ID9765). Twee verspreide oorlogsmonumenten (het grafmonument voor de bemanning van de 
Duitse zeppelin en het oorlogsmonument voor de geallieerden) zijn eveneens beschermd als 
monument: “Westerbegraafplaats: oorlogsmonumenten” (13/07/1996, ID 9766). 

In het deelgebied zijn verschillende elementen opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed: 

— Oorlogsgedenkteken Franse soldaten (ID 212466) 

— Oorlogsmonument geallieerden (ID 212460) 

— Oorlogsgedenkteken Belgische soldaten (ID 212472) 

— Oorlogsgedenkteken Gentse soldaten (ID 212471) 

— Grafmonument bemanning Duitse zeppelin (ID 212469). 

Het geheel is vastgesteld als bouwkundig erfgoed (ID60539). 

In de Atlas der Buurtwegen is een buurtweg opgenomen die dwars over de site loopt: chemin 35. 
Deze voetweg is niet afgeschaft en is nog herkenbaar in de perceelsstructuur, maar is ter hoogte van 
de randen van de begraafplaats dichtgebouwd en dus niet meer toegankelijk. Sinds 1 september 
2019 geldt het nieuwe decreet gemeentewegen. Het decreet geeft één juridisch statuut aan alle 
wegen in beheer van de gemeente. Het statuut van ‘Buurtweg’ is hierbij vervallen. 

In het uiterste noorden van de begraafplaats bevindt zich nog een buurtweg die werd verplaatst. De 
tracé dat nog net op de begraafplaats was gelegen werd hierbij afgeschaft. Het nieuwe tracé komt 
overeen met de Hippoliet Van Peenestraat. 

 

5. planningscontext 
In de gewenste groenstructuur uit het Groenstructuurplan8 is het deelgebied aangeduid als 
“kleinere natuurkern” en als “wijkpark”. 

De Westerbegraafplaats wordt als onderdeel beschouwd van de ‘groene recreatieve ring rondom de 
kernstad’ zoals vastgelegd in de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent. “Naast de 
groenklimaatassen creëert een groene recreatieve ring rondom de kernstad dwarsverbindingen 
tussen verschillende te beschermen en te versterken natuur- en groengebieden. Het is een 
kralenketting van natuurlijke, landschappelijke en recreatief aantrekkelijke groengebieden (zoals het 
Westerringspoor). Behalve een ecologische functie vervullen ook deze dwarsverbindingen een 
functie als fietsverbinding waarop sport- en andere voorzieningen aantakken. Ook de te vergroenen 
R4/ringvaart beschouwen we als een groene ring (infrastructuurgroen).” (Structuurvisie 2030, pag. 
66). 

Er zijn geen specifieke andere plannen gekend voor de begraafplaats. Het stadsbestuur heeft wel de 
intentie om (een deel van) de begraafplaats verder in te richten als aantrekkelijk park. 

 

8 In uitvoering van het RSG 2003, de opties uit het Groenstructuurplan werden nadien bevestigd in de Structuurvisie 
2030 - Ruimte voor Gent (2018). 
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6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Het betreft een bestaande publiek toegankelijke groenstructuur. Om de publiek toegankelijke 
groengebieden in Gent planologisch te beschermen wordt ervoor gekozen deze een gepaste groene 
bestemming als te geven.  

Voorliggend deelgebied betreft een begraafplaats die tegelijkertijd ook een belangrijke biologische 
waarde heeft en is aangeduid als hotspot omwille van het voorkomen van zeldzame of kwetsbare 
soorten. Dit deelgebied is onderdeel van de ruimere groenstructuur van Gent. 

Er wordt dan ook expliciet gekozen om deze groenstructuur te beschermen en toegankelijk te 
houden. Omwille van het tweeledige karakter, namelijk een begraafplaats die tegelijkertijd een 
belangrijke rol vervult in de groenstructuur, is ervoor gekozen om dit gebied de gepaste 
bestemming “zone voor begraafpark” te geven. 

Het funerair erfgoed, dat deze site typeert, moet ten allen tijde beschermd blijven. 

De begraafplaats heeft een aanzienlijke oppervlakte en is tegelijkertijd ingericht met een aantal 
structurerende wegen. Deze wegen, in functie van beheer en begraafstoeten, kunnen echter ook 
een belangrijke rol vervullen als fietsdoorsteek of wandellus. Een verhoogde doorwaadbaarheid van 
het groengebied wordt dan ook nagestreefd, waarbij nieuwe toegangen tot de begraafplaats 
aangewezen zijn. Meer specifiek wordt ingezet op een vlotte fietsdoorsteek tussen het 
Westerringspoor en de Francisco Ferrerlaan. Het creëren van deze verbinding wordt dan ook via een 
bijzonder voorschrift verplicht opgelegd, bij werken die dergelijke doorsteek mogelijk maken. 

Er zijn voor dit deelgebied bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing. 

 

7. uitvoering van het RUP 
Het park is in eigendom van de Stad Gent, en de nieuwe planologische bestemming als “zone voor 
begraafpark” is reeds gerealiseerd. Er worden bijgevolg, in het kader van voorliggend RUP, geen 
verdere acties ondernomen. 

 

8. register planbaten en planschade 
De bestemmingswijziging kan aanleiding geven tot een planschadevergoeding. Voor de reële 
vordering van de planschade moet evenwel voldaan worden aan de voorwaarden zoals voorzien in 
art. 2.6.1. van de VCRO.   

De eigendommen van de Groep Gent worden niet opgenomen in het register planbaten en 
planschade, omdat hier geen planschade geëist zal worden.  

De bestemmingswijziging heeft geen planbaten tot gevolg.  

Er zijn bijgevolg geen percelen opgenomen in het register. 

 

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend 
gemeentelijk RUP worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van 
voorliggend gemeentelijk RUP vallen: 

— zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
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— woongebied. 

Voor de realisatie van dit RUP moeten geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Bijzondere stedenbouwkundige voorschriften 

 

Deelgebied 105 – Gent centrum – Westerbegraafplaats 

 

Zone voor begraafpark (BP) – Westerbegraafplaats 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften 
(verordenend) 

 

Inrichting 
 
 
 
Een vlotte fietsverbinding tussen het 
Westerringspoor en de Francisco Ferrerlaan is 
gewenst. Deze nieuwe fietsverbinding wordt bij 
voorkeur voorzien in het verlengde van de 
fietsdoorsteek tussen de Hippoliet van 
Peenestraat en het Westerringspoor, aan de rand 
van de begraafplaats. 
 
Het creëren van nieuwe toegangen voor 
fietsverkeer is toegelaten. Er moet getracht 
worden om het aandeel verhardingen te 
beperken. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 
“zone voor begraafpark” is van toepassing. 
  
Bij herinrichtingswerken moet een nieuwe 
doorsteek voor voetgangers en fietsers voorzien 
worden. Deze doorsteek verbindt de fietsroute 
van het Westerringspoor met de Francisco 
Ferrerlaan. 
 
In functie van deze doorsteek is het toegestaan 
om openingen te maken in de bestaande 
tuinmuur rondom de begraafplaats. 
Het pad moet gebundeld worden met bestaande 
wegenis, om zo het aandeel verharding tot een 
minimum te beperken. 
 
De muren palend aan de omgeving Leliestraat-
Irisstraat mogen volledig gesloopt worden in 
functie van een vlot toegankelijke parkzone. Ook 
de muren parallel met de Francisco Ferrerlaan 
mogen opengewerkt worden in functie van 
verbindingen naar het aanpalende groengebied. 
Dit gebeurt steeds met respect voor de 
erfgoedwaarden. 
 
Alle inrichtings- en beheerswerkzaamheden 
moeten gebeuren met respect voor het (funerair) 
erfgoed op de site. 
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Deelgebied 106 – Gent centrum – 
Westerringspoor, deel Fluweelpark 

Toelichtingsnota 
 

1. situering 
Het deelgebied is onderdeel van het Westerringspoor, tussen de Groendreef en de Brugsesteenweg.  

Voor de situering en afbakening zie ook de kaart ‘feitelijke en juridische toestand’. 

 

2. ruimtelijke context 
Het (volledige) Westerringspoor is ongeveer 10,1 hectare groot. Het is een grote groenzone op een 
vroegere spoorverbinding. Hier vindt je bosjes, uitgestrekte grasvelden en speelterreinen en een 
functioneel fietspad. 

Tussen de Mimosastraat en de Dikkelindestraat vind je een avontuurlijke speelzone. Ook ter hoogte 
van de Zandstraat en de Fluweelstraat zijn er speelterreinen. Dwars door het Westerringspoor loopt 
een fietsas. Tussen de Hippoliet Van Peenestraat en de Eeklostraat plantten vele Gentenaars in 2000 
een ‘milleniumlaan’ aan. De laan bestaat uit 70 kleinbladige lindes. 

Het gedeelte van het Westerringspoor tussen de Groendreef en de Brugsesteenweg, langs de 
Fluweelstraat is ingericht als een langwerpig park, namelijk het Fluweelpark. Langs dit park loopt de 
functionele fietsverbinding. 

Het Fluweelpark bestaat in hoofdzaak uit minder waardevol gazon met meer algemene soorten 
(madeliefje, paardenbloem) met (als tweede eenheid) (zeer) jonge loofhoutaanplant, sommige 
delen langs de fietsas zijn aangeduid als soortenarm gazon.  

Noordelijk zijn er twee percelen aangeduid als biologisch waardevolle loofhoutaanplant. 

 

 
Figuur 14: extract uit de Gentse biologische waarderingskaart (2014) 
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Het betreft een publiek toegankelijk groengebied met een oppervlakte van 1,6 ha. Het park is 
eigendom van de Stad Gent. 

 

3. bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” 
via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  

 

4. bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
weergave van het bestemmingsplan dat hier geldt.  

Het deelgebied Westerringspoor, deel Fluweelpark is gelegen in het stedelijk gebied volgens het 
GRUP afbakening grootstedelijk gebied Gent. Het deelgebied bevindt zich in de bestemming 
“woongebied” volgens het gewestplan.  

In de Atlas der Buurtwegen is een buurtweg opgenomen die het Fluweelpark dwars doorsnijdt: 
chemin 47. Deze buurtweg is nog steeds toegankelijk en vormt een verbinding tussen de 
Fluweelstraat en de Kempstraat via een onbebouwd perceel. Sinds 1 september 2019 geldt het 
nieuwe decreet gemeentewegen. Het decreet geeft één juridisch statuut aan alle wegen in beheer 
van de gemeente. Het statuut van ‘Buurtweg’ is hierbij vervallen. 

 

5. Planningscontext 
In de gewenste groenstructuur uit het Groenstructuurplan9 is het deelgebied aangeduid als 
onderdeel van de “recreatieve ring” en een “groene recreatieve as”. Het park is eveneens aangeduid 
als “wijkpark”.  

Daarnaast is in het Ruimtelijk Structuurplan Gent specifiek opgenomen dat een aantal 
herbestemmingen wenselijk zijn in functie van het realiseren van de gewenste groenstructuur op 
gemeentelijk niveau. Buiten de verbindende delen van de groenassen wordt onder andere ook het 
Westerringspoor expliciet vermeld. 

Bovendien zijn in het ruimtelijk structuurplan Gent een aantal groenassen geselecteerd. Dit zijn 
landschappelijk structurerende elementen met een gevarieerd karakter. Het zijn mededragers van 
de natuurlijke structuur en vervullen bovendien een rol in de recreatieve structuur van de stad. 
Groenas 8 vormt een aaneenschakeling van volgend natuurgebied: Westerringspoor als groene 
dwarsrelatie door Wondelgem/Mariakerke. 

 

Het Westerringspoor wordt beschouwd als een ‘groene recreatieve ring rondom de kernstad’ zoals 
vastgelegd in de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent. “Naast de groenklimaatassen creëert een 
groene recreatieve ring rondom de kernstad dwarsverbindingen tussen verschillende te beschermen 

 

9 In uitvoering van het RSG 2003, de opties uit het Groenstructuurplan werden nadien bevestigd in de Structuurvisie 
2030 - Ruimte voor Gent (2018). 
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en te versterken natuur- en groengebieden. Het is een kralenketting van natuurlijke, 
landschappelijke en recreatief aantrekkelijke groengebieden (zoals het Westerringspoor). Behalve 
een ecologische functie vervullen ook deze dwarsverbindingen een functie als fietsverbinding 
waarop sport- en andere voorzieningen aantakken. Ook de te vergroenen R4/ringvaart beschouwen 
we als een groene ring (infrastructuurgroen).” (Structuurvisie 2030, pag. 66). 

 

6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Het betreft een bestaand en gerealiseerd park dat behoort tot de publiek toegankelijke 
groengebieden van Gent. Om de parken in Gent planologisch te beschermen wordt ervoor gekozen 
deze de gepaste bestemming als “zone voor park” te geven. 

Voor dit deelgebied zijn geen bijzondere voorschriften van toepassing. De algemene voorschriften 
voor “zone voor park” zijn geldig. 

 

7. uitvoering van het RUP 
Het park is in eigendom van de Stad Gent, en de nieuwe planologische bestemming als “zone voor 
park” is reeds gerealiseerd. Er wordt dan ook geen verdere actie ondernomen. 

 

8. register planbaten en planschade 
De bestemmingswijziging kan aanleiding geven tot een planschadevergoeding. Voor de reële 
vordering van de planschade moet evenwel voldaan worden aan de voorwaarden zoals voorzien in 
art. 2.6.1. van de VCRO.   

De eigendommen van de Groep Gent worden niet opgenomen in het register planbaten en 
planschade, omdat hier geen planschade geëist zal worden.  

De bestemmingswijziging heeft geen planbaten tot gevolg.  

Er zijn bijgevolg geen percelen opgenomen in het register. 

 

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend 
gemeentelijk RUP worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van 
voorliggend gemeentelijk RUP vallen: 

— woongebied. 

Voor de realisatie van dit RUP moeten geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied 107 – Gent centrum – 
Wielewaalbosje 

Toelichtingsnota 
 

1. situering 
Het Wielewaalbosje is gelegen op de rand van de Brugse Poort. Het betreft een bestaand parkje 
langs de Wielewaalstraat. Het park grenst aan de terreinen van de Federale Politie. 

Voor de situering en afbakening zie ook de kaart ‘feitelijke en juridische toestand’. 

 

2. ruimtelijke context 
In dit bosje en park van 1,4 hectare vallen meteen de houten totempalen op, gemaakt door 
kunstenaars en buurtbewoners. Het zijn statige wachters bij het trapveld met voetbaldoelen en bij 
de houten speeltoestellen. Daarnaast staan er ook populieren netjes in de rij. Die bomen worden 
geleidelijk vervangen door een meer gemengde beplanting. 

In het Wielewaalpark zijn er ten slotte nog korte gazons en stukjes waar gras en bloemen langer 
mogen uitgroeien. 

   

 

Het Wielewaalbosje is aangeduid als biologisch waardevolle populieraanplant op vochtige bodem en 
(als tweede eenheid) verruigd grasland. In de rand, kant Siervogelstraat, is er een strook gazon 
biologisch waardevol verruigd gazon. 
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Figuur 15: extract uit de Gentse biologische waarderingskaart  

 

Het betreft een publiek toegankelijk groengebied met een oppervlakte van 1,4 ha. Het park is 
eigendom van de Stad Gent. 

 

3. bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” 
via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  

 

4. bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
weergave van het bestemmingsplan dat hier geldt.  

Het deelgebied Wielewaalbosje is gelegen in het stedelijk gebied volgens het GRUP afbakening 
grootstedelijk gebied Gent. Het deelgebied bevindt zich in de bestemming “woongebied” volgens 
het gewestplan.  

 

5. Planningscontext 
In de gewenste groenstructuur uit het Groenstructuurplan10 is het deelgebied aangeduid als 
“wijkpark”.  

Er zijn geen specifieke toekomstplannen gekend voor dit deelgebied. Voor de aanpalende terreinen 
van de Federale Politie langs de Groendreef wordt een nieuwe herinrichting uitgewerkt. 

 

6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Het betreft een bestaand en gerealiseerd park dat behoort tot de publiek toegankelijke 
groengebieden van Gent. Om de parken in Gent planologisch te beschermen wordt ervoor gekozen 
deze de gepaste bestemming als “zone voor park” te geven. 

 

10 In uitvoering van het RSG 2003, de opties uit het Groenstructuurplan werden nadien bevestigd in de Structuurvisie 
2030 - Ruimte voor Gent (2018). 
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Omwille van de specifieke context en de aanpalende gebouwen is het toegelaten om de bestaande 
brandweerwegen in het park te behouden of opnieuw aan te leggen, mits de verharding beperkt 
blijft tot het strikt noodzakelijke. Dit wordt dan ook beschreven in de bijzondere voorschriften die 
van toepassing zijn voor het deelgebied Wielewaalbosje. 

 

7. uitvoering van het RUP 
Het park is in eigendom van de Stad Gent, en de nieuwe planologische bestemming als “zone voor 
park” is reeds gerealiseerd. Er wordt dan ook geen verdere actie ondernomen. 

 

8. register planbaten en planschade 
De bestemmingswijziging kan aanleiding geven tot een planschadevergoeding. Voor de reële 
vordering van de planschade moet evenwel voldaan worden aan de voorwaarden zoals voorzien in 
art. 2.6.1. van de VCRO.   

De eigendommen van de Groep Gent worden niet opgenomen in het register planbaten en 
planschade, omdat hier geen planschade geëist zal worden.  

De bestemmingswijziging heeft geen planbaten tot gevolg.  

Er zijn bijgevolg geen percelen opgenomen in het register. 

 

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend 
gemeentelijk RUP worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van 
voorliggend gemeentelijk RUP vallen: 

— woongebied. 

Voor de realisatie van dit RUP moeten geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Bijzondere stedenbouwkundige voorschriften 

 

Deelgebied 107 – Gent centrum – Wielewaalbosje 

 

Zone voor park (P) – Wielewaalbosje 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften 
(verordenend) 

 

Inrichting 
 
 
 
Omwille van de stedelijke context en de 
bestaande omliggende bebouwing kunnen de 
bestaande brandweerwegen behouden blijven. 
De verharding in de parkzone dient hierbij zo 
beperkt mogelijk te blijven, zodat het 
functioneren van het park als groene recreatieve 
zone niet in het gedrang komt. De heraanleg van 
de brandweerwegen staat in teken van de 
optimalisatie van het park. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 
“zone voor park” is van toepassing. 
 
Het behoud en de heraanleg van 
brandweerwegen in de zone voor park is 
toegelaten. De verharding wordt beperkt tot het 
strikt noodzakelijke en wordt zo veel als mogelijk 
uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. Om 
de algemene padeninfrastructuur in de 
parkzones te beperken, worden de 
brandweerwegen zo veel als mogelijk 
gecombineerd met wandel- of fietspaden.  
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Deelgebied 192 – Gent centrum – Maria 
Goretti 

Toelichtingsnota  
 

1. situering 
Het deelgebied is gelegen in de Rabotwijk, een onderdeel van de 19de eeuwse gordel, ten noorden 
van het stadscentrum. Het deelgebied is een onderdeel van het binnengebied omsloten door de 
Gasmeterlaan, Kaprijkestraat, Blaisantvest en Spaarstraat. 

 

2. ruimtelijke context 
Het betreft een binnengebied gelegen in een zeer dens bebouwd bouwblok.  Dit bouwblok is een 
onderdeel van een woongebied gekneld tussen verkeersinfrastructuur (Gasmeterlaan, Neuzeplein, 
Blaisantvest en trambrug). 

Het gebrek aan open (en publieke) ruimte  is in deze buurt zeer urgent. 

De Stad Gent kon dit terrein met de bijhorende bebouwing aankopen. De Maria Goretti-kerk werd 
doorverkocht aan de Dominicusgemeenschap, die dit gebouw zal beheren en gebruiken. De 
kleuterschool is ondergebracht in het schoolgebouw aan de Kaprijkestraat. De resterende 
bebouwing is gesloopt en zal door de Groendienst ingericht worden met een park in samenspraak 
met de buurtbewoners. 

 
Figuur 16: extract uit de Gentse biologische waarderingskaart  

Het deelgebied zelf heeft op dit moment nog geen biologische waarde. De gebouwen zijn immers 
nog maar net gesloopt en het parkgebied dient nog ingericht te worden.   

Het betreft een publiek toegankelijk gebied wat in de toekomst als park zal ingericht worden. Het 
heeft een oppervlakte van ca. 2500 m² en is in eigendom van de Stad Gent. Een kleiner gedeelte in 
het westen is eigendom van de aanpalende school. 
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3. bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” 
via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  

 

4. bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
weergave van het bestemmingsplan dat hier geldt. 

Het deelgebied Maria Goretti is gelegen in het stedelijk gebied volgens het GRUP afbakening 
grootstedelijk gebied Gent. Het deelgebied bevindt zich in de bestemming “woongebied” volgens 
het gewestplan. 

Het deelgebied is gelegen in het RUP nr. 145 ‘Ziekenhuiscampus Sint-Lucas en omgeving’ en heeft 
hier de bestemming “zone voor gemeenschapsvoorzieningen”. Twee verbindingen voor voetgangers 
en fietsers zijn voorzien. Volgens deze voorschriften moet minstens 10% van de totale 
zoneoppervlakte als aaneengesloten groene ruimte ingericht worden. 

De omgevingsvergunning voor de aanleg van het buurtpark Maria Goretti werd afgeleverd op 19 
december 2019. 

 

5. planningscontext 
In het Groenstructuurplan11 is het westelijk gedeelte van de Rabotwijk aangeduid als 
opportuniteitszone voor een wijkpark. Het deelgebied Boerenhof is gelegen in het ‘gesloten 
bebouwd landschap van kern- en binnenstad met verweven groenstructuur en fijnmazig groen 
netwerk’. 

De inrichting van het binnengebied kadert in de plannen van het stadsvernieuwingsproject “Bruggen 
naar Rabot” waarin een algemene heropwaardering van de buurt voorop staat. In de buurt was er 
een groot groentekort. Het deelgebied Maria Goretti is een van de 17 deelprojecten van het 
stadsvernieuwingsproject. De site is ook een belangrijke schakel in de recreatieve structuur die 
opgemaakt is voor de Rabotwijk. 

Op korte termijn zal het park aangelegd worden conform de omgevingsvergunning die werd 
afgeleverd op 19 december 2019. 

 

11 In uitvoering van het RSG 2003, de opties uit het Groenstructuurplan werden nadien bevestigd in de Structuurvisie 
2030 - Ruimte voor Gent (2018). 
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Figuur 17: ontwerp grondplan park Maria Goretti (2019) 

 

 

6. motivatie wijziging en gewenste bestemming  
Het betreft een park dat behoort tot de publiek toegankelijke groengebieden. Om de parken in Gent 
planologisch te beschermen wordt ervoor gekozen deze de gepaste bestemming als “zone voor 
park” te geven.  

Op die manier blijft de garantie bestaan dat de aanwezige groengebieden in de verstedelijkte 
omgeving een planologische bescherming krijgen. Dit betekent dat ervoor gekozen wordt om deze 
parken ook op lange termijn te behouden en toegankelijk te houden. Bij de parkinrichting dient een 
voldoende doorwaadbaarheid nagestreefd te worden. 

Omwille van de specifieke context en de aanpalende functies is het toegelaten om brandweerwegen 
in het park aan te leggen, mits de verharding beperkt blijft tot het strikt noodzakelijke. Dit wordt 
dan ook beschreven in de bijzondere voorschriften die van toepassing zijn voor het deelgebied 
Maria Goretti. 
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7. uitvoering van het RUP 
Dit deelgebied is grotendeels in eigendom van de Stad Gent, en de nieuwe planologische 
bestemming als “zone voor park” wordt op korte termijn gerealiseerd. Er worden bijgevolg geen 
verdere acties ondernomen. 

 

8. register planbaten en planschade 
De wijziging van de huidige bestemming heeft tot gevolg dat het niet meer mogelijk wordt om 
binnen de afbakening van het RUP Groen te bouwen, wat in de huidige situatie in principe wel nog 
mogelijk is. De bestemmingswijziging kan aanleiding geven tot een planschadevergoeding. Voor de 
reële vordering van de planschade moet evenwel voldaan worden aan de voorwaarden zoals 
voorzien in art. 2.6.1. van de VCRO.  

De bestemmingswijziging heeft geen planbaten tot gevolg.  

Register planbaten en planschade: 

Volgende percelen komen theoretisch in aanmerking voor planschade: 

— Gent, AFD 7, sectie G, 154R2/2 (gedeeltelijk). 

De eigendommen van de Groep Gent worden niet opgenomen in het register, omdat hier geen 
planschade geëist zal worden. 

 

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het RUP nr. 145 ‘Ziekenhuiscampus Sint-Lucas en 
omgeving’, strijdig met het voorliggend gemeentelijk RUP Groen worden opgeheven, voor wat 
betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van voorliggend gemeentelijk RUP vallen: 

— Zone voor gemeenschapsvoorzieningen. 

Voor de realisatie van dit RUP moeten geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Bijzondere stedenbouwkundige voorschriften 

 

Deelgebied 192 – Gent centrum – Maria Goretti 

 

Zone voor park (P) – Maria Goretti 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften 
(verordenend) 

 

Inrichting 
 
 
 
Omwille van de stedelijke context en omliggende 
functies is het toegelaten om wegen in functie 
van brandweertoegankelijkheid aan te leggen. De 
verharding in de parkzone dient hierbij zo 
beperkt mogelijk te blijven, zodat het 
functioneren van het park als groene recreatieve 
zone niet in het gedrang komt. De heraanleg van 
brandweerwegen staat in teken van de 
optimalisatie van het park. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 
“zone voor park” is van toepassing. 
 
Het inrichten van brandweerwegen in de zone 
voor park is toegelaten. De verharding wordt 
beperkt tot het strikt noodzakelijke en wordt zo 
veel als mogelijk uitgevoerd in waterdoorlatende 
materialen. Om de algemene 
padeninfrastructuur in de parkzones te 
beperken, worden de brandweerwegen zo veel 
als mogelijk gecombineerd met wandel- of 
fietspaden.  
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Legende feitelijke en juridische toestand 
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