
     

       

 

 

  

 RUP Afrikalaan                  
PROCESNOTA 
Versie scopingfase 
 

31 maart 2021  

 

Sami Souguir 
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning   
Stad Gent 



 

 

  

 
RUP Afrikalaan                  PROCESNOTA I 31 maart 2021 I 2 

 

 

Colofon 

Stad Gent 
Departement Stedelijke Ontwikkeling – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 

Publicatiedatum 
31 maart 2021 

Contact 
Raf Mandervelt  - raf.mandervelt@stad.gent  - 09/266 79 50  
https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/gemeentelijke-rups-en-bpas/plannen-procedure/rup-175-afrikalaan  

Postadres 
Stad Gent – dienst stedenbouw en ruimtelijke planning 

Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent 

Bezoekadres 
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 

bouwen@stad.gent - Tel. 09/266 79 50 

Planteam 

Kathleen Derbaix Dept. Omgeving -  Veiligheidsrapportage 

Veerle Timmermans Dept. Omgeving - MER  

Francis Beosière Dept. Omgeving –Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en Projecten 

Lucie Pertry  Administratie Wegen en Verkeer 

Erwin Sucaet Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Maikal Kegels  De Lijn  

Bram Leroy INFRABEL 

Melissa Heyerick Provincie – Cel Ruimtelijke Planning 

Mathias Vandewyngaerde Stad Gent – Dienst Economie 

Pieter Van Bulck Stad Gent – Dienst Milieu en Klimaat 

Sofie De Laender Stad Gent - Mobiliteitsbedrijf 

Kristof Allosery Stad Gent – Dienst Wonen 

Evelyn Fiers Stad Gent -  Stedelijke Vernieuwing - Programmaregie 

Kathleen Moermans Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie 

Sofie Custers Groendienst 

Annelies Neyens Stad Gent – Team Stadsbouwmeester 

Raf Mandervelt Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 

MER-deskundigen ANTEA (opdrachthouder MER-luik uit het RUP) 

mailto:bouwen@stad.gent


 

 

  

 
RUP Afrikalaan                  PROCESNOTA I 31 maart 2021 I 3 

 

 

Inhoud 

1. Inleiding 5 

2. Overlegorganen 6 

 Kernteam Stad Gent 6 

2.1.1. Rol 6 

2.1.2. Samenstelling 6 

 Planteam 7 

2.2.1. Rol 7 

2.2.2. Samenstelling 7 

 Begeleidingsgroep Groep Gent 8 

2.3.1. Rol 8 

2.3.2. Samenstelling 9 

3. Lijst van actoren, adviesinstanties, stakeholders en 
deskundigen 10 

 Actoren 10 

 Adviesinstanties 10 

 Stakeholders 10 

4. Processtappen 12 

 Reeds genomen stappen (2015 – mrt 2021) 12 

 Volgende stappen 17 

5. Overzicht flankerend onderzoek 21 

 Projectwerking 21 

 Conceptstudie Scandinaviëblokken 23 

 Brownfieldconvenant site LESCO 23 

 Infrastructuurproject en - plannen 23 

5.4.1. Infrastructurele ingrepen op korte termijn 23 

a. Aanleg van de Verapazbrug en aansluiting op de Afrikalaan 

b. Aanpassingen aan Dampoort 

c. Aanpassen spoorovergang Afrikalaan 

d. Aanleg keerpunt Koopvaardijlaan 



 

 

  

 
RUP Afrikalaan                  PROCESNOTA I 31 maart 2021 I 4 

 

 

5.4.2. Infrastructurele ingrepen op middellange en lange termijn 24 

a. Dampoortknoop 

b. Ombouw van de Afrikalaan (N424) tot primaire weg 

c. Voorlopige zuidelijke havenring (N424 – N456) 

d. Supprimeren van de gelijkvloerse spoorovergang en uitbreiding van het spoor 

6. Bijlagen 26 

 Bijlage 1 : verslag van het participatiemoment (14.10.2020) 26 

 



 

 

  

 
RUP Afrikalaan                  PROCESNOTA I 31 maart 2021 I 5 

 

 

1. Inleiding 

Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet dat de planmilieueffectrapportage en 

andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan integreert. Op 

17 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goed dat bij dit decreet hoort.  

Het geïntegreerde planningsproces voorziet in de opmaak van een procesnota. De procesnota is een 

aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft, zowel hoe het proces 

wordt gepland als hoe het effectief wordt uitgevoerd. Het is dus een evolutief document: in de 

startfase is de nota nog beperkt, maar het document groeit aan naarmate het proces vordert. De 

procesnota is een document met louter toelichtende waarde waarop geen inspraak mogelijk is. Het 

document is inert voor aanvechting, aangezien het enkel een feitelijk relaas is van de te doorlopen 

procedure en de ondernomen stappen. De procesnota is een leeswijzer van de te doorlopen 

planningsprocedure en de vervolgstappen. We stellen de procesnota steeds ter beschikking op de 

website. 

De procesnota omvat:  

> de rol en de samenstelling van de overlegorganen die de opmaak van dit RUP begeleiden 

> de lijst van de betrokken en te betrekken actoren, adviesinstanties en stakeholders  

> de verschillende doorlopen en geplande processtappen, met daarin :  

— de wijze van communicatie en van participatie  

— het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan 

 

Voorliggende versie van de procesnota is opgemaakt na afloop van de raadplegings- en 

adviesperiode. De nota geeft een procesupdate en begeleidt de scopingnota.  
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2. Overlegorganen 

 Kernteam Stad Gent 
2.1.1. Rol 

Het kernteam vormt letterlijk de kern van het proces (het ‘zenuwcentrum’). Het coördineert de 

inhoudelijke aanpak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het team komt op regelmatige basis samen 

en voert diverse vormen van overleg, waarbij de samenstelling telkens kan worden aangepast :  

> kernteamoverleg: intern overleg voor het bepalen van de planningsopties, bestemmingen, 

inrichtingsmodaliteiten.  

> knelpuntenoverleg: bilateraal overleg met specifieke actoren op basis van knelpunten en vragen 

(bijv. Sogent, sociale huisvestingsmaatschappij)  

> ruimer overleg: multilateraal overleg met verschillende actoren (bijv. stakeholderoverleg 

bedrijven) 

> thematisch overleg (bijv. met ontwerpkamer in het kader van ontwerpend onderzoek, met de 

Dienst Communicatie over de organisatie van het participatiemoment) 

 

2.1.2. Samenstelling 

Het kernteam omvat vertegenwoordigers van de stedelijke diensten die gevat zijn door de 

verschillende thema’s uit het ruimtelijk uitvoeringsplan. Op afroep kan het kernteam worden 

uitgebreid met experten (o.m. op vlak van effectbeoordeling) of vertegenwoordigers uit andere 

overlegorganen.  

Na afloop van de raadplegings- en adviesperiode is het kernteam uitgebreid met de Groendienst 

en Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg van de Stad Gent omdat we hun expertise 

kunnen inzetten in de volgende fasen van het RUP.  
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Organisatie Dienst/afdeling Afgevaardigde 

Ambtelijke kern  

Stad Gent 

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 

ruimtelijk planner 

Raf Mandervelt  

 Dienst Economie Matthias Vandewyngaerde 

 Dienst Milieu en Klimaat Pieter Van Bulck (MER)  

 Mobiliteitsbedrijf Jessie De Laender /  

Sofie De Laender 

 Stedelijke Vernieuwing - Programmaregie Evelyn Fiers 

 Dienst Wonen Kristof Allesory 

 Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Kathleen Moermans 

 Groendienst Sofie Custers 

 Team Stadsbouwmeester Annelies Neyens 

Externe experten 

(op afroep – niet 

limitatief) 

Experten effectbeoordeling  MER-deskundigen ANTEA 

 

 Planteam 
2.2.1. Rol 

De rol van het planteam is decretaal omschreven. Het team coördineert de algemene aanpak van 

het ruimtelijk uitvoeringsplan en laat de procedure correct verlopen.  

 

2.2.2. Samenstelling 

Het planteam bestaat uit de leden van het kernteam (zie 2.1.2) en de decretaal aangeduide 

vertegenwoordigers van provinciale en gewestelijke administraties en externe deskundigen. Het 

planteam komt op een beperkt aantal, gerichte momenten samen tijdens het proces. Net als bij het 

kernteam kan het planteam – op afroep – worden aangevuld met experten of vertegenwoordigers 

van provinciale of gewestelijke diensten.  
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Organisatie Dienst/afdeling Afgevaardigde 

Leden kernteam   

Gewestelijke instanties Departement Omgeving -  Team 

Veiligheidsrapportage1 

Kathleen Derbaix 

 Departement Omgeving - Team MER 2 Veerle Timmermans 

 Departement Omgeving – Team 

Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en 

Projecten 

Francis Beosière 

 Administratie Wegen en Verkeer Lucie Pertry / Bart Crombez 

 Departement Mobiliteit en Openbare Werken Erwin Sucaet 

 De Lijn  Maikal Kegels / Mindy Leroy / 

Caroline Maes 

 INFRABEL Bram Leroy 

Provinciale instanties Provincie – Cel Ruimtelijke Planning Melissa Heyerick 

 

 Begeleidingsgroep Groep Gent 
2.3.1. Rol 

De begeleidingsgroep zorgt voor het nodige draagvlak binnen de betrokken diensten en bereidt de 

besluitvorming in de onderscheiden fasen van het RUP voor. Net als het kernteam is het in 

hoofdzaak een ambtelijke groep, aangevuld met Sogent en politieke vertegenwoordigers. De 

begeleidingsgroep is in de praktijk geen nieuw orgaan. Het gaat immers om dezelfde groep die ook 

het voorbereidend stedenbouwkundig onderzoek begeleidde. De leiding van dit orgaan ligt bij de 

Dienst Stedelijke Vernieuwing (programmaregisseur).  

 

 

1 Het Team Externe Veiligheid (Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten) vraagt in hun advies van 

21/12/2020 om het aspect externe veiligheid mee te nemen / uit te werken in het RUP. In toepassing van artikel 2.2.4 §3 van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voegen we de betrokken dienst dan ook formeel toe als lid van het planteam. 

2 Uit de scopingnota blijkt duidelijk dat een planmilieueffectenrapport dient opgemaakt te worden. Ook het team van de 

Vlaamse overheid dat bevoegd is voor het beoordelen van de milieueffectrapportage – team MER – maakt aldus deel uit van 

het planteam, en dit in toepassing van artikel 2.2.4 §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  
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2.3.2. Samenstelling 

De groep kent een ambtelijk-politieke samenstelling, aangevuld met Sogent.  

 

Organisatie  Dienst/afdeling Afgevaardigde  

Leden kernteam   

Bijkomende stedelijke diensten Dienst Beleidsparticipatie Karen Leyman 

 Dienst Stedelijke Vernieuwing 

(communicatie) 

Sofie Lagaisse 

 Projectbureau Ruimte  

(Oude Dokken en Dampoort) 

Hannelore Van Dorpe 

Sogent Projectleider Oude Dokken Agnieszka Zajac 

Politieke vertegenwoordiging Kabinet schepen Souguir 

(Stadsontwikkeling) 

Stephanie Van Burm 

Steven Heyse 

 Kabinet schepen Watteeuw 

(Stedenbouw) 

Hans Mestdagh  

Stefan De Brabander 

 Kabinet schepen Heyse (Milieu) Dieter Somers 

 Kabinet schepen Bracke 

(Economie) 

Jurgen Spanhove 

Externe experten  Experten effectbeoordeling  MER-deskundigen ANTEA 
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3. Lijst van actoren, adviesinstanties, 
stakeholders en deskundigen 

Dit hoofdstuk bevat een niet-limitatieve lijst van de actoren, adviesinstanties, stakeholders en 

deskundigen die we bij het proces zullen betrekken.  

 

 Actoren 

De Groep Gent heeft slechts een beperkt grondaandeel op de site, namelijk de site Lübeck en enkele 

percelen in het deelgebied tussen de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. Wegens de relatie met het 

naastgelegen stadsproject Oude Dokken zal de Stad het dossier tussentijds terugkoppelen met het 

stadsontwikkelingsbedrijf Sogent. Met de aanleg van de Verapazbrug en de nog te ontwerpen 

connectie tussen de verlegde stadsring en R4 / Zuidelijke havenring vormt de Vlaamse overheid (de 

Administratie Wegen en Verkeer) een belangrijke actor in het gebied. Ook De Lijn en Infrabel zijn 

betrokken in dit proces.  

 

 Adviesinstanties 

We vragen advies aan de adviesinstanties zoals vermeld in bijlage 1 van het uitvoeringsbesluit van 

de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 

effectbeoordelingen. De betrokken instanties zijn een eerste maal aangeschreven na de startnota. U 

vindt de lijst van de aangeschreven adviesinstanties verderop in deze nota.  

 

 Stakeholders 

Vanuit eigendomspositie 

De bestaande, ter plaatse gevestigde bedrijven zijn uiteraard belangrijke stakeholders en dit zowel 

vanuit hun bestaand functioneren en bijbehorend gebruik van de ruimte als vanuit hun 

eigendomspositie.  

Vanuit gebruik 

Een aantal ter plaatse gevestigde bedrijven zijn niet gebonden aan eigendom, maar leveren mogelijk 

wel interessante input vanuit hun gebruik van de ruimte en/of de specificiteit van de uitgeoefende 

activiteiten.  

Vanuit bewoners 

De bewoners leveren uiteraard ook belangrijke input voor de verdere uitwerking van het RUP.  
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Vanuit (belangen)organisatie 

Bedrijvenorganisaties als VOKA en UNIZO vormen een aanvulling op de input van de individuele 

bedrijven.  

Vanuit specifieke (onderzoeks)thema’s 

Uit het stedenbouwkundig onderzoek komen specifieke onderzoeksthema’s naar voren, waaraan we 

telkens een stakeholder kunnen koppelen. Voor de uitbouw van het warmtenet kan EANDIS 

interessante input leveren. OVAM beschikt dan weer over de nodige kennis rond 

bodemverontreiniging en de uitbouw van projecten rond circulaire economie. NORTH SEA PORT kan 

de link leggen met de nabije havenactiviteiten.  
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4. Processtappen 

Het bijgevoegde schema geeft de processtappen weer. De weergegeven timing geeft enkel een 

indicatie. Doorheen het proces kunnen we die aanpassen als zich onvoorziene omstandigheden of 

bijkomende onderzoeksvragen voordoen.  

 

 

 Reeds genomen stappen (2015 – mrt 2021) 
 

FASE 0 : VOORBEREIDING (2015 – 2018) 

 

DOCUMENT : stedenbouwkundig vooronderzoek (zgn. studie BUUR) 

> voorafgaand ontwerpend onderzoek door ontwerpteam (TRAJECT, ECOREM, REBEL, BUUR) 

> diverse besprekingen op begeleidingsgroep  

> terugkoppeling stakeholders (bedrijven) 

> BESLISMOMENT : vaststelling krachtlijnen uit de studie door het college van burgemeester en 

schepenen in zitting van 26/01/2017 

COMMUNICATIE / PARTICIPATIE  

> presentatie voor bedrijven (mei 2017) 
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> bilateraal overleg bedrijven (juni - oktober 2017)  

> presentatie voor GECORO (juli 2017) 

> presentatie AWV / MOW (februari 2018) 

> begeleidingsgroep ‘stedenbouwkundig onderzoek’ (maart 2018) 

 

FASE 1 : STARTNOTA (2019 – 2020) 

DOCUMENTEN : start- en procesnota 

INHOUDELIJKE UITWERKING 

> opmaak start- en procesnota 

> opstart effectbeoordeling (studiebureau ANTEA aangesteld) 

> EXTRA : kortlopende opdracht ‘typologisch onderzoek grondgebonden woningen binnen RUP 

Afrikalaan’ (TAB arch) :  

— start opdracht: 25/10/2019 

— tussentijdse terugkoppeling met aparte werkgroep (stedenbouw / Stadsbouwmeester): 

6/11/2019; 20/11/2019; 6/12/2019; 15/01/2020 

— eindnota: 6/02/2020 

OVERLEG 

> kernteam: 16/05/2019; 28/05/2019; 08/07/2019; 27/08/2019; 8/01/2020; 1/09/2020 

> begeleidingsgroep: 4/06/2019; 17/10/2019; 12/12/2019; 18/02/2020 

> politiek overleg: 14/07/2019; 10/09/2019; 16/04/2020; 23/04/2020 en 24/04/2020 

BESLISMOMENT  

> De startnota en procesnota zijn goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen 

in zitting van 25 juni 2020. In diezelfde zitting heeft het College van Burgemeester en Schepenen 

kennis genomen van de samenstelling van het planteam, zoals beschreven in de procesnota.  

COMMUNICATIE / PARTICIPATIE 

> Vóór de goedkeuring van de startnota, vonden verkennende gesprekken met de bedrijven 

(stakeholders) plaats.  

— Overleg over bedrijvensite Christeyns NV : 24/05/2019; 8/11/2019; 15/01/2020; 24/01/2020; 

12/02/2020; 02/06/2020 

— Overleg over bedrijvensite De Swaef : 18/06/2019; 18/11/2019 

— Overleg over bedrijvensite Jet Cars : 20/09/2019; 27/09/2019 

— Overleg over bedrijvensite Carnoy : 2/09/2020 

— Overleg over bedrijvensite Triferto : 3/04/2019; 15/04/2019, 7/05/2019, 29/01/2020 

— Overleg over bedrijvensites Wyckaert en Vande Calsyde : 6/06/2019; 13/12/2019 

— Overleg over vml. Bedrijvensite De Witte (site LESCO) : 23/05/2019; 18/10/2019; 

21/11/2019; 15/01/2019  

— Overleg over bedrijvensite MB_Hedin : 12/06/2019; 5/03/2020; 23/06/2020 

> Het luik communicatie / participatie van de startnota is in een apart deelhoofdstuk 

ondergebracht (zie fase 2).  

 



 

 

  

 
RUP Afrikalaan                  PROCESNOTA I 31 maart 2021 I 14 

 

 

FASE 2 : RAADPLEGINGS- EN ADVIESPERIODE (NAJAAR 2020) 

 

RAADPLEGINGSPERIODE 

> Samen met de goedkeuring van de start- en procesnota, is een persbericht verschenen (25 juni 

2020). Onder meer op 29 juni 2020 is een artikel over de startnota verschenen in het 

Nieuwsblad. 

> Na de goedkeuring van de betrokken documenten is ook de website aangepast 

(https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/gemeentelijke-rups-en-bpas/plannen-procedure/rup-

175-afrikalaan).  

— Men kan de goedgekeurde documenten van deze website downloaden en vindt er ook een 

korte samenvatting van beide nota’s.  

— Om de toekomst voor het plangebied uit te leggen aan een breed publiek, is ook een korte 

film gemaakt (link op de website).  

— De website kondigt de raadplegingsperiode aan en geeft aan op welke wijze opmerkingen 

kunnen worden ingediend (per brief of per mail).  

— Tot slot bevat de webpagina ook de nodige informatie over het inloopmoment van 14 

oktober 2020.  

> Alle eigenaars en gebruikers zijn per brief of per mail  op de hoogte gesteld van de goedkeuring 

van de startnota. Ook de stakeholders en de door hen aangestelde ontwerpers en ontwikkelaars 

zijn op die manier geïnformeerd.  

> De formele raadplegingsperiode liep van 14 september 2020 tot en met 12 november 2020.  

> De start van de raadplegingsperiode is vermeld in het Belgisch Staatsblad van 8 september 

2020 en aangekondigd in drie nationale kranten (De Standaard en Het Nieuwsblad op 10 

september 2020 en Het Laatste Nieuws op 12 september 2020). In het Stadsmagazine van 

oktober (eind september in de bus) werd een artikel gewijd aan het RUP Afrikalaan. De 

aankondiging is ook verschenen op social media.  

➔ We ontvangen in totaal 11 formele inspraakreacties. De reacties zijn verwerkt in de 

scopingnota3.  

 

PARTICIPATIEMOMENT (14.10.2020) 

> Op 14 oktober 2020 organiseerde Stad Gent een participatiemoment onder de vorm van een 

‘inloopmoment’.  

> Het inloopmoment is ruim aangekondigd, zowel op de website (https://stad.gent/nl/wonen-

verbouwen/gemeentelijke-rups-en-bpas/plannen-procedure/rup-175-afrikalaan) en in een 

aantal krantenpublicaties als via het Stadsmagazine en social media. De eigenaars en gebruikers 

in en grenzend aan het plangebied kregen een persoonlijke uitnodiging.  

> Het inloopmoment vond plaats in de Buurtloods, een gebouw van de Stad Gent in de wijk ‘Muide 

– Meulestede’, net buiten het plangebied.  

> Omwille van de geldende gezondheidsregelgeving (COVID) is gekozen voor een inloopmoment 

met verplichte inschrijving. Eenmaal ingeschreven konden de mensen zich vrij aanmelden in de 

periode tussen 16u en 20u. We kozen voor een opstelling met 6 standen :  

 

3 Om de privacyregels te respecteren, hebben we de reacties samengevat en ontdaan van alle persoonsgegevens. 

https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/gemeentelijke-rups-en-bpas/plannen-procedure/rup-175-afrikalaan
https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/gemeentelijke-rups-en-bpas/plannen-procedure/rup-175-afrikalaan
https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/gemeentelijke-rups-en-bpas/plannen-procedure/rup-175-afrikalaan
https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/gemeentelijke-rups-en-bpas/plannen-procedure/rup-175-afrikalaan
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— Een introductiestand met een korte film over de startnota (film die ook op de website terug 

te vinden is) en extra duiding over het proces en de bedoeling van dit inloopmoment.  

— Een thematafel rond economie 

— Een thematafel rond wonen 

— Een thematafel rond mobiliteit 

— Een thematafel rond publieke ruimte 

— Een thematafel rond milieueffecten 

— Een participatietafel, met dialoog met de wijkregisseur, info over het wijkbudget, 

ideeënkaartjes en een ideeënbus. 

> Aan elk van de standen stond telkens een medewerker van de Stad Gent om de nodige uitleg te 

verschaffen, vragen te beantwoorden en suggesties of ideeën te noteren.  

> Bij elk van de thematafels werden twee panelen geplaatst :  

— Een paneel met (uitvergrote) kaarten, foto’s en korte tekstfragmenten uit de startnota. 

— Een leeg paneel waarop de post-its konden worden geplakt met de ideeën, suggesties en 

vragen van de deelnemers aan het infomoment.  

➔ 121 mensen namen deel aan het participatiemoment.  

Hun reacties zijn verwerkt in de scopingnota4.  

➔ Het verslag van het participatiemoment is opgenomen in bijlage van deze nota.  

 

OVERLEG STAKEHOLDERS (bedrijven) 

> Na de goedkeuring van de startnota (25/06/2020) vonden diverse overlegmomenten plaats met 

de stakeholders en de door hen aangestelde ontwerpers, ontwikkelaars of raadslieden. We 

sommen de overlegmomenten hieronder op. Omwille van de COVID-richtlijnen werden een 

aantal van de overlegmomenten vervangen door een videoconferentie.  

— Overleg over bedrijvensite Christeyns NV : 1/07/2020 en 6/10/2020 

— Overleg over bedrijvensite Carnoy : 2/09/2020 

— Overleg over bedrijvensite Triferto : 11/09/2020 en 21/10/2020 

— Overleg over bedrijvensites Wyckaert en Vande Calsyde : 2/10/2020 

— Overleg over vml. Bedrijvensite De Witte (site LESCO) : 29/10/2020  

 

ADVIESPERIODE  

> De start- en procesnota zijn voor advies voorgelegd aan de door de Vlaamse overheid 

aangeduide adviesinstanties. De adviesvragen vertrokken vanuit het digitaal 

uitwisselingsplatform van Departement Omgeving (DSI). De adviesinstanties zijn aangeduid na 

het doorlopen van de RUP-adviestoets.  

> Volgende instanties brachten binnen de adviestermijn van 60 dagen advies uit :  

— Agentschap Wonen Vlaanderen 

— Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Water 

— Elia 

— Agentschap Natuur en Bos 

 

4 Om de privacyregels te respecteren, hebben we de reacties samengevat en ontdaan van alle persoonsgegevens. 
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— Fluxys 

— Departement Omgeving 

— GECORO 

— Deputatie Oost-Vlaanderen 

— Agentschap Wegen en Verkeer 

— Defensie 

— De Vlaamse Waterweg 

— De Lijn 

> Volgende instanties brachten na afloop van de adviestermijn nog advies uit :  

— Vlaamse Milieumaatschappij, team Lucht (mail van 7/01/2021) 

— Infrabel (mail van 26/11/2020) 

> Volgende instanties zijn aangeschreven maar brachten géén advies uit :  

— Vlaams Energieagentschap 

— Agentschap Innoveren en Ondernemen 

— Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang 

— Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

— Agentschap Zorg en Gezondheid 

— OVAM 

— NMBS 

➔ De adviezen zijn samengevat in de scopingnota.  

 

DOCUMENTEN  

> Onderstaande documenten zijn binnen een termijn van 10 dagen na het afsluiten van de 

raadplegingsperiode per mail overgemaakt aan de bevoegde diensten voor 

milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage :  

— Startnota, zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 

25 juni 2020.  

— De adviezen  

— De samenvatting van de inspraakreacties 

— Het verslag van het participatiemoment 

 

FASE 3 : OPMAAK SCOPINGNOTA (JAN – FEBR 2021) 

 

DOCUMENTEN  

> scopingnota & aangepaste procesnota (onderhavige nota) 

 

INHOUDELIJKE UITWERKING 

> Opmaak scopingnota op basis van de resultaten van de raadplegings- en adviesperiode 

> Aanpassing van de procesnota 

> Toevoegen van het advies van het Team Externe Veiligheid aan de scopingnota 
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> Integratie van de kwaliteitsbeoordeling over de inhoudsafbakening van het 

planmilieueffectenrapport door het Team Milieueffectrapportage 

 

OVERLEG  

> Kernteam 04/09/2020, 14/12/2020. Op basis van de resultaten van de raadplegings- en 

adviesperiode is het kernteam uitgebreid met Groendienst en Dienst Monumentenzorg en 

Stadsarcheologie.  

> Planteam  : 18/01/2021. Op basis van de uitgebrachte adviezen en de resultaten van de 

effectbeoordeling, worden de Teams Externe Veiligheid en Milieueffectrapportage toegevoegd 

aan het planteam.  

> Begeleidingsgroep : 28/01/2021 

> Werkgroep GECORO : 17/12/2020 

 

BESLISMOMENT  

> We leggen de scopingnota (en aangepaste procesnota) voor aan het college van burgemeester 

en schepenen in zitting van 1 april 2021.  

 

COMMUNICATIE / PARTICIPATIE  

> We maken de goedgekeurde scopingnota bekend via de website.  

> We hernemen het overleg met de stakeholders. Start- en scopingnota vormen het raamwerk 

voor de begeleiding van de individuele (ontwerp)voorstellen van de stakeholders.  

 

 Volgende stappen  

In dit deel geven we een overzicht van de stappen die we op korte en middellange termijn 

doorlopen om tot een goedgekeurd RUP te komen. De wijze van uitwerking verschilt per fase. We 

werken enkel de eerstkomende fase in detail uit. Voor de volgende fasen verwijzen we naar de 

decretaal omschreven inhoudsafbakening. De aangegeven timing is slechts indicatief en kan in de 

loop van de procedure wijzigen omwille van diverse, procedurele omstandigheden.  

 

FASE 4 : OPMAAK VOORONTWERP RUP EN ONTWERP EFFECTENRAPPORT  

(MRT 2021 – BEGIN 2022) 

 

DOCUMENTEN : voorontwerp RUP en ontwerp effectenrapport.  

In deze fase maken we een voorontwerp RUP op. Dit voorontwerp omvat de onderdelen van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan, zoals omschreven in artikel 2.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, zoals een grafisch plan met bijhorende voorschriften en een toelichtingsnota waarin de 

resultaten van de milieueffectrapportage en de ruimtelijk veiligheidsrapportage geïntegreerd zijn.  

 

INHOUDELIJKE UITWERKING  

Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota, vervolgen we het geïntegreerd 

planningsproces.  



 

 

  

 
RUP Afrikalaan                  PROCESNOTA I 31 maart 2021 I 18 

 

 

De milieueffectbeoordeling wordt verder uitgewerkt op basis van de resultaten van de scoping en 

de kwaliteitsbeoordeling van het team MER.  

Omdat er zich een hoogdrempelig Seveso-bedrijf in het plangebied bevindt en op advies van het 

Team Externe Veiligheid, laat de Stad Gent een Ruimtelijk Veiligheidsrapport opmaken. Het 

voorontwerp integreert de conclusies van dit rapport.  

Op basis van de adviezen en inspraakreactie op de startnota, achten we volgend bijkomend 

onderzoek relevant :  

> Vanuit het werkdomein ‘instrumenten’ :  

We brengen de ‘lasten’ en de ‘lusten’ van de geplande ontwikkelingen voor de eigenaars van de  

projectgebieden in beeld zodat we de stedenbouwkundige instrumenten gericht kunnen 

inzetten.  

— De analyse focust zich op de vier projectgebieden, zoals aangeduid in de startnota, te weten 

Spie (deelgebied 1), Triferto (deelgebied 2), Kaap (deelgebied 3) en Mercedes-Benz Hedin 

Zuid (deelgebied 7b) 5. We vertrekken hierbij van de parameters, zoals opgenomen in de 

fiches per bouwveld uit de startnota6.  

— We doen dit onderzoek om de stedenbouwkundige instrumenten – gekoppeld aan dit 

ruimtelijk uitvoeringsplan en de toekomstige vergunningsaanvragen (zoals het instrument 

van de stedenbouwkundige lasten) – gericht te kunnen inzetten.  

> Vanuit het werkdomein ‘mobiliteit’ :  

We voeren een conceptueel onderzoek naar de ontsluiting van de gebieden ten noorden van de 

Verapazknoop. We werken verder op richtlijnen uit de startnota en gebruiken hiervoor onder 

meer volgende input :  

× het onderzoek dat al is gebeurd in het kader van de actualisatie van het raamplan voor de 

voorlopige zuidelijke havenring7 

× het mobiliteitsonderzoek dat al is gebeurd in de voorbereidende fase (BUUR, 2016)8 

× de bijkomende richtlijnen voor de inrichting van de Afrikalaan als primaire weg, zoals 

opgenomen in het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer naar aanleiding van de 

startnota.  

— Met dit onderzoek willen we komen tot een aantal scenario en varianten die hun 

doorwerking kennen in de effectbeoordeling.  

— Het extra onderzoek en de bijhorende effectbeoordeling geven ons inzicht in de ruimte die 

nodig is voor de aanleg van deze infrastructuren en maken duidelijk welke randvoorwaarden 

we moeten meegeven voor de ontsluiting van de aanpalende bouwvelden.  

> Vanuit het werkdomein ‘economie’ :  

We werken verder aan een  verwevingsstrategie voor de projectgebieden:  

— We werken de verwevingsstrategie – zoals vernoemd op p. 44 van de startnota – verder uit 

en gaan na welke ruimtelijke spelregels we hiervoor op niveau van een RUP kunnen inzetten. 

We bouwen de spelregels op aan de hand van concrete voorbeelden en verwijzen hierbij 

naar de bestaande, in het gebied al aanwezige, bedrijven.  

 

5 Zie startnota p. 69  

6 Zie startnota p. 70 – 84.  

7 Zie startnota p. 193 

8 Zie startnota p. 31-34 
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— Het onderzoek geeft enerzijds de bestaande bedrijven een duidelijk zicht op hun 

ontwikkelingsmogelijkheden binnen een zich wijzigende context en biedt anderzijds een 

gunstig vestigingsklimaat voor de nieuwe, toegevoegde functies.  

— Gezien de scope op verweving, richt dit onderzoek zich vooral op de gebieden waar we naar 

een menging van functies willen gaan (projectgebieden).  

Op basis van dit extra onderzoek en de resultaten uit de effectbeoordeling en de ruimtelijk 

veiligheidsrapportage werken we het plan verder uit. Deze fase moet resulteren in een voorontwerp 

van ruimtelijk uitvoeringsplan.  

Het planningsproces is evenwel iteratief : mocht uit het bijkomend onderzoek blijken dat de scope 

moet bijgesteld worden, dan kan voorgaande fase herhaald worden.  

OVERLEG 

> Kernteam. Het bijkomend onderzoek gebeurt door of in nauw overleg met de leden van het 

kernteam.  

> Planteam.  Het voorontwerp zal ter bespreking voorgelegd worden aan het planteam. 

Tussentijds zal nog bilateraal overlegd worden :  

— Het Agentschap Wegen en Verkeer (en desgevallend INFRABEL) wordt nauw betrokken bij 

het conceptueel onderzoek voor de ontsluiting.  

— Het Team Veiligheidsrapportage wordt nauw betrokken bij de opmaak van het Ruimtelijk 

Veiligheidsrapport.  

— Het Team MER wordt nauw betrokken bij de opmaak van de effectbeoordeling.  

> Begeleidingsgroep. De begeleidingsgroep wordt betrokken ter voorbereiding van de politieke 

besluitvorming. Ook de resultaten van het extra onderzoek zullen met hen teruggekoppeld 

worden.  

> GECORO. We betrekken de (werkgroep van de) GECORO bij de voortgang van het voorontwerp.  

 

BESLISMOMENT 

> We leggen het voorontwerp van RUP voor aan het college van burgemeester en schepenen.  

> Na de goedkeuring wordt het voorontwerp aan de GECORO en de andere adviesinstanties 

(plenaire vergadering) voorgelegd voor een formeel advies  

 

COMMUNICATIE / PARTICIPATIE 

> Tijdens de opmaak van het voorontwerp voeren we een gerichte communicatie naar de 

betrokken stakeholders.  

> Eenmaal er een beslissing is genomen over het voorontwerp, zal dit via diverse 

communicatiekanalen kenbaar worden gemaakt.  
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FASE 5 : VOORLOPIGE VASTSTELLING (2022) 

We sturen het voorontwerp verder bij op basis van de adviezen van GECORO en plenaire 

vergadering en implementeren de resultaten van de effectbeoordeling en veiligheidsrapportage. We 

laten het voorontwerp voorlopig vaststellen door de gemeenteraad en leiden het voor in openbaar 

onderzoek.   

FASE 6 : OPENBAAR ONDERZOEK (2022) 

FASE 7 : DEFINITIEVE VASTSTELLING (2023) 

Na verwerking van de resultaten van het openbaar onderzoek, passen we het ontwerp RUP aan tot 

een definitief RUP. In deze fase gebeurt een finale kwaliteitsbeoordeling van het 

milieueffectenrapport en het ruimtelijk veiligheidsrapport.  

FASE 8 : RUP VAN KRACHT (2023) 

Na publicatie in het Belgisch Staatsblad en de schorsingstermijn van de hogere overheid, is het RUP 

van kracht.  
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5. Overzicht flankerend onderzoek 

Dit hoofdstuk biedt een niet-limitatief overzicht van de processen die parallel lopen aan de opmaak 

van dit RUP en van invloed zijn op de realisatie van het planvoornemen. Het RUP doorloopt zijn 

eigen planningstraject – zoals hiervoor uiteengezet – maar anticipeert op het voortschrijdend inzicht 

in deze parallelle processen.  

 

 Projectwerking 

Parallel aan de goedkeuring van de scopingnota, is er binnen de Stad momenteel een vraag lopende 

om een (master)projectwerking voor het gebied rond de Afrikalaan op te zetten.  

Uit de reacties en adviezen blijkt immers dat we ons in dit gebied niet mogen beperken tot de 

opmaak van een juridisch ‘kader’. Bedrijven en bewoners vragen aan de Stad om een meer actieve 

rol op te nemen, een rol die past binnen een geïntegreerde gebiedsontwikkeling.  

We onderscheiden (onder meer) volgende onderdelen in deze rol :  

 

> ontwerp en beheer van openbaar domein (wegen en groen)  

Deze rol is ons uiteraard zeer goed gekend op vandaag, we zien dat bij tal van andere projecten in 

de stad. Nieuw is wél dat we er in dit gebied voor opteren om het openbaar groen niet één op één 

te voorzien binnen elk projectgebied (eigendom), maar de groenlast clusteren in een beperkt aantal 

maar grotere parken. Dit veronderstelt een systeem om tot een herverdeling te komen. Ook de 

openbare wegenis in het gebied zal sterk veranderen. Koopvaardijlaan wordt geknipt, voor de 

Aziëstraat zal  - afhankelijk van het gekozen ontsluitingsscenario - een nieuwe aansluiting op de 

Afrikalaan moeten worden gezocht.  

De transformatie van het openbaar domein en het uitzetten van een systeem om de groenlast te 

herverdelen, vragen een sterk inhoudelijke uitwerking en gecoördineerde expertise vanuit de 

verschillende stadsdiensten. 

 

> begeleiden van moeilijk te vermarkten projectonderdelen  

Onze ambities voor dit nieuw stadsdeel liggen zeer hoog. Deze ambities zijn duidelijk verwoord in de 

startnota en vertaald in heldere programmatorische bouwstenen. De bouwstenen zijn er gekomen 

na een zorgvuldige afweging van de verschillende ruimtebehoeften voor een gemengd stedelijke 

ontwikkeling. We weten intussen dat een aantal van de programma-elementen die de Stad hier 

graag gerealiseerd wenst te zien, verdere begeleiding vergen vanuit de Stad. De startnota noemt ze 

dan ook ‘kwetsbare functies’. Zij zijn cruciaal voor deze stadsontwikkeling. Het  gaat zowel om 

onderdelen van het woonprogramma (aandeel grondgebonden woningen, sociale huisvesting) als 

om specifieke economische activiteiten (‘maak’ bedrijven, ‘hybride’ bedrijven) én ondersteunende 

voorzieningen.  

Zowel in de categorie van de ‘maak- en hybride’ bedrijven als in de ondersteunende voorzieningen 

zijn het vooral de stakeholders zelf die aan de Stad vragen om een begeleidende rol op te nemen. 
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Eén van de inspraakreacties pleit zelfs voor het opnemen van een rol in het (economisch) 

uitgiftebeleid (bvb. een gebouw voor startersbedrijven).  

De nood aan ondersteunende voorzieningen blijkt zeer duidelijk uit de inspraakreacties die we 

mochten ontvangen van de bewoners. Het gaat dan zowel om kleinschalige, commercieel op te 

nemen uitbatingen (bvb. horecazaak) als om gemeenschapsvoorzieningen (bvb. een bijkomende 

school lager onderwijs, kinderopvang, sport en recreatievoorzieningen). De nood aan deze 

voorzieningen was ook al gesignaleerd tijdens de opmaak van de startnota.  

Groep Gent heeft in dit gebied nauwelijks grondpositie (zie nota 2019), we zijn dus m.a.w. in deze 

volledig afhankelijk van private actoren om onze ambities te realiseren. In de startnota kiest de Stad 

bovendien voor een ruimtelijk model waar deze kwetsbare functies niet overal in gelijke mate 

aanwezig zijn. Grotere percelen bieden nu eenmaal méér ruimte voor ‘grondgebonden’ functies als 

gezinswoningen en maakbedrijven.  

Om de vraag voor een gelijkberechtiging van de stakeholders te beantwoorden, moeten we een 

systeem vinden om de ‘lasten en de lusten’ te herverdelen. Willen we de hoge ambities voor het 

gebied waar maken, mogen we ons niet  beperken tot het louter uitschrijven van voorschriften maar 

moeten we actief  samenwerken mét de stakeholders en actoren in het gebied. Ook hiervoor is een 

projectmatige uitwerking en een sterke coördinatie noodzakelijk.  

 

> begeleiden van de transitie van bestaande bedrijven (draagvlak) 

Ondanks al het overleg dat er al geweest is met de bedrijven, merken we toch dat er nog werk is aan 

het creëren van een draagvlak voor de geplande transitie van het gebied. Uiteraard ook wel logisch, 

gezien het hier gaat om bedrijven die op vandaag nog actief zijn én het verschil tussen de bestaande 

en nieuwe toestand zeer aanzienlijk is. Het project is ook een zeer gefaseerd verhaal, met daarbij 

een overgangsperiode waarin de nieuwe ontwikkelingen een goed nabuurschap moeten 

ontwikkelen met de bestaande bedrijven.  

De opzet van een transitiemanagement  vraagt extra ondersteuning vanuit een gebiedsontwikkeling.  

 

> begeleiden van de infrastructuurprojecten die van invloed zijn op het plangebied  

De aanleg van de Verapazbrug is het eerste, concrete project dat zijn invloed zal hebben op het 

gebied. Meteen komt het gebied ook binnen de stadsring te liggen, in aansluiting op 

Dampoortknoop. Het noordelijk deel van de Afrikalaan vraagt om een ombouw tot primaire weg, 

waarbij zowel de gelijkvloerse kruising met de sporen (project voorlopige zuidelijke havenring) als 

huidige rechtstreekse erftoegangen weggewerkt moeten worden. Deze infrastructuurprojecten 

hebben een belangrijke impact op het project, zowel qua ruimtebeslag (voldoende ruimte te 

voorzien binnen het RUP) als qua ontsluiting (niet meer gelijk waar aansluiten op de Afrikalaan) én 

afgeleide hinder.  

Ook hierin is een belangrijke rol weggelegd voor een masterprojectleider om de impact van deze 

projecten in te schatten en het bijgaand overleg met alle mobiliteitsactoren te coördineren.  
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 Conceptstudie Scandinaviëblokken 

Op 27 november 2020 kent de Vlaamse regering een subsidie toe voor de opmaak van een 

conceptstudie rond de Scandinaviëblokken. De studie omvat een ruimtelijke onderzoek naar de 

mogelijkheden om de bestaande woningen te verbinden met de nieuw geplande ontwikkelingen in 

de buurt. De studie zal daarnaast maatregelen in beeld brengen om te kunnen anticiperen op de 

gentrificatie die zich zal voordoen vanuit het stadsontwikkelingsproject Oude Dokken en de 

geplande transformatie rond de Afrikalaan. De studie wil daarnaast ook onderzoeken op welke 

manier we als lokale overheid kunnen sturen op diverse (leefbaarheids)thema’s in woontorens met 

een private en versnipperde eigendomsstructuur. De studie wordt in het najaar van 2021 opgestart 

en heeft een looptijd van ongeveer één jaar.  

 

 Brownfieldconvenant site LESCO 

De eigenaar van de terreinen van de voormalige gasopslagsite (zgn. site Lesco) op de hoek van 

Aziëstraat en Afrikalaan heeft in 2020 een aanvraag ingediend om een brownfieldconvenant te 

bekomen. De Minister voor Economie heeft het dossier op 19.08.2020 ontvankelijk en gegrond 

verklaard. Intussen zijn de onderhandelingen tussen de mogelijke convenantspartijen opgestart 

onder leiding van een door de Vlaamse regering aangestelde onderhandelaar. Stad Gent is als actor 

betrokken in deze onderhandelingen. Het project wordt opgezet binnen de krijtlijnen van het 

nieuwe RUP.  

 

 Infrastructuurproject en - plannen 

In en rond het plangebied staan heel wat infrastructurele ingrepen op stapel. De graad van 

uitwerking en de draagwijdte van de plannen en projecten is erg verschillend. Bepaalde projecten 

zijn al zeer concreet, andere bevinden zich nog in de startfase. Een aantal van de projecten zijn al 

opgenomen in de startnota. We geven hier een korte update.  

 

5.4.1. Infrastructurele ingrepen op korte termijn 

a. Aanleg van de Verapazbrug en aansluiting op de Afrikalaan 

De terreinen die nodig zijn om de brug te bouwen, zijn aangekocht en intussen ook ‘bouwrijp’ 

gemaakt. De vergunning is verleend. De werken zullen op korte termijn aanvatten.   

b. Aanpassingen aan Dampoort 

Met de aanleg van de Verapazbrug zal de mobiliteit op en rond Dampoort sterk veranderen. Waar 

het noord-zuid verkeer op vandaag quasi de volledige rotonde moet doen (richting Dok-Zuid), zal 

deze stroom zich in de toekomst verplaatsen naar Koopvaardij- en Afrikalaan. Het Agentschap voor 

Wegen en Verkeer plant op korte termijn al een aantal aanpassingswerken aan Dampoort om het 

verkeer in goede banen te leiden.  

c. Aanpassen spoorovergang Afrikalaan 

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant op korte termijn een aantal ingrepen op de huidige 

spoorovergang om de verkeersveiligheid te verhogen.  
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d. Aanleg keerpunt Koopvaardijlaan 

Gekoppeld aan de aanleg van de Verapazknoop, voorziet het Agentschap voor Wegen en Verkeer 

een extra keerpunt ter hoogte van de huidige aansluiting van de Koopvaardijlaan op de Afrikalaan.  

 

5.4.2. Infrastructurele ingrepen op middellange en lange termijn 

a. Dampoortknoop 

Op lange termijn staat een volledige heraanleg van Dampoortknoop op het programma. Momenteel 

onderzoekt Vlaamse overheid de kosten en baten voor de aanleg van een tunnel onder Dampoort. 

Met dergelijke ingreep zal de ‘knoop’ aan Dampoort eindelijk ontward kunnen worden. Indien de 

Vlaamse overheid de tunnel als voorkeursscenario bevestigt en de stadsring onder de grond gaat, 

heeft de voetganger, fietser en openbaar vervoer vrij spel en krijgt het station een volwaardig plein 

en bijhorende ontwikkeling. 

b. Ombouw van de Afrikalaan (N424) tot primaire weg 

Dit project bevindt zich nog in de startfase.  

De beleidsmatige keuze om het deel van de Afrikalaan tussen de Verapazknoop en R4 Oost aan te 

duiden als primaire weg I, vindt zijn basis in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het 

Agentschap Wegen en Verkeer geeft in zijn advies op de startnota de principes voor de toekomstige 

herinrichting van de Afrikalaan mee. Aan de spoorovergang interfereert dit project met de keuzes 

die volgen uit de actualisatie van het raamplan voor de voorlopige zuidelijke havenring  én met de 

plannen van de spoorwegbeheerder om de gelijkvloerse spoorkruising te supprimeren (zie verder).  

De plannen voor de ombouw van de Afrikalaan – N424 tot primaire weg hebben uiteraard een 

belangrijke invloed op het plangebied. Zowel in ons conceptueel onderzoek naar de ontsluiting van 

de noordelijke bouwvelden als in onze effectbeoordeling houden we dan ook rekening met deze 

plannen.  

c. Voorlopige zuidelijke havenring (N424 – N456) 

Dit project bevindt zich in de studiefase.  

Het opzet van de studie is al uitgewerkt in de startnota (p. 192). De focus van de studie ligt op de 

realisatie van een ‘voorlopige’ verbinding tussen R4 oost en R4 west, en dit om de ontsluiting van 

het zuidelijk deel van de haven te verbeteren. Het tracé voor deze ‘voorlopige’ zuidelijke havenring 

verloopt onder meer via Vliegtuiglaan en Port Arthurlaan. Aan de kruising met de Afrikalaan (zgn. 

segment 2) interfereert de studie met de plannen voor de omvorming van deze laan tot primaire 

weg en het supprimeren van de spoorovergang. De studie werkt voor dit segment een aantal 

scenario’s uit. Ook deze scenario’s kwamen al meermaals ter sprake in de startnota. De studie 

‘actualisatie van het raamplan voorlopige zuidelijke havenring’ wordt op korte termijn opgeleverd. 

De hierin opgenomen scenario’s hebben uiteraard een belangrijke invloed op het plangebied. We 

nemen de scenario’s mee bij het conceptueel uittekenen van de gewenste ontsluitingsstructuur en 

maken onze structuur voldoende robuust om de geplande veranderingen op te vangen. In de 

effectbeoordeling wordt de voorlopige zuidelijke havenring meegenomen als ontwikkelingsscenario.  

Vóór men een definitieve beslissing kan nemen over de voorgestelde scenario’s, is nog bijkomend 

onderzoek nodig. Een aantal segmenten vragen om extra ruimtelijk onderzoek. Daarnaast worden 

ook de maatschappelijke kosten baten en de milieueffecten in beeld gebracht. Deze studies zullen 

wellicht de basis vormen voor een nieuw planningsproces (gewestelijk RUP).  
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We blijven de uitwerking van de studie opvolgen en passen het voorontwerp desgevallend aan op 

basis van voortschrijdend inzicht.  

d. Supprimeren van de gelijkvloerse spoorovergang en uitbreiding van het spoor  

Het supprimeren van de gelijkvloerse spoorovergang is mee opgenomen in het raamplan voor de 

voorlopige zuidelijke havenring en bevindt zich dus in studiefase.  

De wijze waarop weg en spoor elkaar kruisen vormt er mee de basis voor het uitwerken van diverse 

scenario in segment 2. De problematiek beperkt zich uiteraard niet tot deze éne overgang, maar 

stelt zich evenzeer aan de kruising met de Meulesteedsesteenweg en de Wiedauwkaai.  

Naast de plannen voor het supprimeren van de gelijkvloerse spoorovergangen, heeft 

spoorwegbeheerder Infrabel in zijn advies aangegeven dat er plannen zijn om de sporenbundel 

richting Eeklo uit te breiden, en dit in het kader van het project ‘Spoor In De Stad’. De uitbreiding is 

gekoppeld aan de uitbouw van een wijksporennet én een eventuele heropening van het station 

Muide, net ten westen van het plangebied. De plannen voor deze spooruitbreiding bevinden zich 

evenwel nog in startfase.  

Net als bij de voorgaande plannen en projecten, is het zaak om de interne planstructuur zodanig op 

te bouwen dat de geplande veranderingen aan het spoor hierin opgevangen kunnen worden.  
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6. Bijlagen 

 Bijlage 1 : verslag van het participatiemoment 
(14.10.2020) 
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1. Statuut van deze nota 
Deze deelnota bevat het verslag van het participatiemoment in het kader van de startnota voor het 

RUP Afrikalaan. Meer informatie over het verloop van de raadplegingsperiode vind je terug in de 

aangepaste procesnota van het RUP Afrikalaan.  

 

We nemen de inspraakreacties niet letterlijk op, maar vatten ze samen per thema. De reacties 

worden bovendien geanonimiseerd omwille van de pricaywetgeving.  

 

2. Werkwijze participatiemoment 
Op 14 oktober 2020 hield de Stad Gent een participatiemoment onder de vorm van een 

‘inloopmoment’.  

> Het inloopmoment is ruim aangekondigd, zowel op de website (https://stad.gent/nl/wonen-

verbouwen/gemeentelijke-rups-en-bpas/plannen-procedure/rup-175-afrikalaan) en in een 

aantal krantenpublicaties als via het Stadsmagazine en social media. De eigenaars en gebruikers 

in en grenzend aan het plangebied kregen een persoonlijke uitnodiging.  

> Het inloopmoment vond plaats in de Buurtloods, een gebouw van de Stad Gent in de wijk ‘Muide 

– Meulestede’, net buiten het plangebied.  

> Omwille van de geldende gezondheidsregelgeving (COVID) is gekozen voor een inloopmoment 

met verplichte inschrijving. Eenmaal ingeschreven konden de mensen zich vrij aanmelden in de 

periode tussen 16u en 20u. We kozen voor een opstelling met 6 standen :  

— Een introductiestand met een korte film over de startnota (film die ook op de website terug 

te vinden is) en extra duiding over het proces en de bedoeling van dit inloopmoment.  

— Een thematafel rond economie 

— Een thematafel rond wonen 

— Een thematafel rond mobiliteit 

— Een thematafel rond publieke ruimte 

— Een thematafel rond milieueffecten 

— Een participatietafel, met dialoog met de wijkregisseur, info over het wijkbudget, 

ideeënkaartjes en een ideeënbus. 

> Aan elk van de standen stond telkens een medewerker van de Stad Gent om de nodige uitleg te 

verschaffen, vragen te beantwoorden en suggesties of ideeën te noteren.  

> Bij elk van de thematafels werden twee panelen geplaatst :  

— Een paneel met (uitvergrote) kaarten, foto’s en korte tekstfragmenten uit de startnota. 

— Een leeg paneel waarop de post-its konden worden geplakt met de ideeën, suggesties en 

vragen van de deelnemers aan het infomoment.  

> 146 mensen hadden zich op voorhand ingeschreven, 121 mensen namen uiteindelijk deel aan 

het participatiemoment.  

 

3. Verslag van het participatiemoment 
3.1. Thematafel groen en publieke ruimte 
> Vraag om sportfaciliteiten te integreren in de parken (meer specifiek fitnesstoestellen). 

Participanten suggereerden om een looppiste aan te leggen rond Hout- en Handelsdok (cf. 

voorzieningen Watersportbaan).  

https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/gemeentelijke-rups-en-bpas/plannen-procedure/rup-175-afrikalaan
https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/gemeentelijke-rups-en-bpas/plannen-procedure/rup-175-afrikalaan


 

 

  
 

 
20 november 2020 I RUP Afrikalaan : deelnota raadpleging en advies 

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Stad Gent 3  
 

> Vraag om publieke ruimte op te laden met extra functies en op die manier betekenis te geven. 

Participant refereert hierbij naar project van El Laboristo (https://el-laboristo.org/contact/) in 

het Rabotpark. Deze organisatie heeft in het park een container gezet waarin workshops kunnen 

worden gegeven en een fietsatelier is ondergebracht waar jongeren uit de buurt aan het werk 

gezet kunnen worden.  

> Vraag om zowel in de bestaande gebouwen (tijdelijke invullingen) als in de nieuwe constellatie 

voldoende ruimte te laten voor creatieve en buurtondersteunende invullingen.  

> Participanten stellen zich de vraag of de groennorm wél juist berekend is. Het bestaande 

Kapitein Zeppospark mag immers NIET in rekening worden gebracht, omdat dit park voortkomt 

uit een ander planinitiatief (met name het RUP Oude Dokken).  

> De publieke ruimten rond het Houtdok lenen zich volgens de participanten uitstekend om een 

centrumplek te worden, en dit zowel voor de nieuwe woonomgevingen rond de Afrikalaan als 

voor de bestaande wijk ‘Muide Meulestede’.  

 

3.2. Thematafel economie 
> Kunnen de economische ontwikkelingen van MB-Hedin losgekoppeld worden van de 

wooninfrastructuur? M.a.w. kunnen ze een bouwaanvraag indienen voor nieuwe showroom 

zonder hierbij al verplicht hun woonprogramma in op te nemen? Ze willen niet worden beknot in 

hun exploitatie door de verplichte koppeling aan woonprogramma! 

> Vraag om te verduidelijken welk type voorzieningen de startnota juist voor ogen heeft. Hoe 

groot zijn deze voorzieningen? Zijn ze buurtgebonden? Kan dit bvb. ook een concertzaal zijn?  

> Vraag om de afstand tussen het bedrijf Christeyns en de mogelijk nieuwe woonontwikkelingen 

verder te verduidelijken.  

 

3.3. Thematafel wonen 
> Bij de participanten heerst bezorgdheid over de geplande bouwhoogten, zowel langs het 

zuidelijk deel van de Koopvaardijlaan als op de site Triferto. De bewoners van de 

Scandinaviëstraat vrezen dat de nieuwe gebouwen hun het zicht op Handels- en Houtdok zullen 

ontnemen. De bewoners van de Nieuwe Dokken (Pergola en De Faar) vrezen dat de geplande 

hoogbouw in de ‘Spie’ hun niet enkel het zicht ontneemt, maar ook hun privacy schendt.  

> Kan de Stad iets ondernemen aan de problemen in de woongebouwen langs de 

Scandinaviëstraat ? De deelnemers aan het participatiemoment wijzen op de problematiek van 

sluikstoren en meer algemeen de samenlevingsproblemen in en rond deze woonblokken. 

Tegelijk horen we ook positieve verhalen, waarbij bewoners in groep (stapsgewijze) renovaties 

doorvoeren en wordt er verwezen naar betaalbaarheid van de betrokken woningen (‘enige 

plaats in Gent waar je goedkoop een woning kan kopen’).  

> Vraag naar duidelijkheid voor de woningen op de hoek van de Amerika- en Afrikalaan: mogen 

deze woningen  blijven of is er een onteigening op komst ? De participanten pleiten voor het 

behoud van de woningen en de bouwrechten zoals ze op vandaag in het BPA zijn opgenomen 

(woningen waar instandhoudingswerken mogen worden uitgevoerd met nabestemming 

economie). De participanten willen niet dat de woningen zone-vreemd worden.   

> De deelnemers aan het participatiemoment onderschrijven de noodzaak aan ondersteunende 

voorzieningen in deze omgeving, zoals een bakker, een supermarkt, kappers, een café en 

medische voorzieningen.  

> Vraag naar de verdeelsleutel die is toegepast bij het toekennen van het aantal woningen en m² 

maakbedrijven per deelgebied.  

https://el-laboristo.org/contact/
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> De participanten  drukken hun bezorgheid uit over de maatvoering van de nieuw geplande 

woningen. Zijn die niet té klein?  

 

3.4. Thematafel milieueffecten 
> Er is heel veel bezorgdheid over de toekomstige situatie (Verapazbrug en verleggen van de R40) 

op vlak van geluid en lucht, maar ook of de (tijdelijke) voorziene infrastructuur die nieuwe 

verkeersstromen wel zal kunnen verwerken (met voorstel om, in afwachting van bijvoorbeeld 

een definitieve oplossing voor de Dampoortknoop en de spoorwegkruising thv de Décathlon, de 

as Dok-Noord – Dok-Zuid nog niet te knippen). Vanuit die bezorgdheid komen mensen met de 

vragen wat er bijvoorbeeld aan de geluidskwaliteit kan gedaan worden, bijvoorbeeld: wordt er 

gedacht aan fluisterasfalt? Of een snelheidsverlaging op de Afrikalaan? 

> Gelijkaardig was er ook bezorgdheid over het effect van een verhoging van het spoor richting 

Eeklo op de geluidskwaliteit in de omgeving van de huidige bewoning van de Amerikalaan. 

> Er was ook een andere opmerking ivm geluidskwaliteit: Er werd immers vastgesteld dat er deze 

zomer reeds veel geluidshinder was afkomstig van het Kapitein Zeppospark. Hierbij werd de 

vraag gesteld of het bijkomend groen dat wordt voorzien bij dit park die geluidshinder niet 

bijkomend zou kunnen versterken en of er m.a.w. geen maatregelen nodig zijn voor de nieuwe 

woonontwikkelingen in die zone. 

> Er werd ook de vraag gesteld of er ook een ‘sociaaleffectenrapport’ zal worden opgemaakt. De 

participant wil op deze manier zicht krijgen hoe er aan gemeenschapsvorming zal kunnen gedaan 

worden in de nieuwe wijken en de relatie met naburige wijken in beeld krijgen (en of daar 

bijkomende maatregelen voor nodig zijn). De link met (zachte) mobiliteit en micro-centraliteit 

leek mij hierbij zeer groot. 

> Een participant stelde de noodzaak van de ongelijkvloerse kruising van de Afrikalaan thv 

Scandinaviëstraat in vraag. Er zal volgens de participant een oversteekmogelijkheid zijn thv het 

knooppunt met de Verapazbrug. Ook zal de ongelijkvloerse kruising doodlopen op de omgeving 

Scandinaviëstraat. 

> In de nieuwe woningen aan de Nieuwe Dokken geeft men aan last te hebben van vliegroest, 

vermoedelijk afkomstig van de nabije spoorbundels. Wordt dit mee onderzocht? Kan er een 

groenscherm met hoge bomen langs de sporen voorzien worden om zo een bufferend effect te 

creëren voor dit vliegroest? 

> Vraag of het doortrekken van de parken tot aan Afrikalaan niet zal zal leiden tot geluidsoverlast 

(géén barrière door gebouwen meer).  

 

3.5. Thematafel mobiliteit 
> Particpanten vragen om het huidige aanbod aan openbaar vervoer (o.m. de buslijn 6 met halten 

voor deur van de Scandinaviëblokken) zeker te behouden.  

> Participanten stellen zich de vraag hoe de hinder door het vrachtverkeer van en naar de 

bedrijven in een gemengde woonwijk wordt opgevangen.  

> Participanten wijzen op de parkeerproblemen die zich op vandaag al stellen op en rond de 

Scandinaviëblokken. Deze problemen zullen alleen maar groter worden als er plaatsen verloren 

gaan door de geplande ‘vergroening’ van de bestaande parking en de heraanleg van de 

Afrikalaan.  

> Participanten wijzen ook op het ontbreken van de nodige fietsenstallingen op en rond de 

woonblokken.  

> Ook de bezoekers van de protestantse kerk ondervinden op vandaag parkeerproblemen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegroest
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> De steile helling maakt de Bataviabrug ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers.  

> De participanten wijzen erop dat er nog steeds vrachtwagens parkeren in de straten van het 

plangebied, en dit ondanks het parkeerverbod.  

> De participanten vrezen voor een schending van hun privacy bij de bouw van een nieuwe 

fietsbrug naast de bestaande woningen.  

> De fietsbrug over de Scandinaviëstraat wordt desondanks positief onthaald.   

> Participanten pleiten voor snelheidsremmende maatregelen langs de Aziëstraat.  

 

3.6. Vragen buiten het plangebied 
Tijdens het participatiemoment kwamen tot slot heel wat vragen naar boven over projecten of 

problemen buiten het plangebied.  

> Zo werden heel wat vragen gesteld over de procedure voor het RUP Dampoort en de 

bijbehorende infrastructuurwerken, alsook over de aanleg van de Verapazbrug en de 

herinrichting van het kruispunt met de Vliegtuiglaan.  

> Daarnaast werden ook een aantal concrete problemen gemeld.  

— Zo leidt de combinatie tussen voetgangers en fietsers op de Schipperskaai vaak tot 

gevaarlijke situaties.  

— Door het afsluiten van de bouwwerf voor de Verapazbrug missen de bewoners hun doorsteek 

tussen de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan.  

— Bewoners van de Nieuwe Dokken klagen over geluidsoverlast door evenementen onder de 

luifel van vzw DOK en door de nabijgelegen school / sporthal. Een aantal bewoners klagen 

over geluidsoverlast bij gebruik van het Kapitein  Zeppospark.  

— Participanten klagen ten slotte over zwerfvuil en illegale bouwwerken in de spoorwegberm 

langs de Aziëstraat.  

 

4. Enkele beelden 
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