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Algemene stedenbouwkundige voorschriften  

De stedenbouwkundige voorschriften bestaan uit een deel ‘algemene stedenbouwkundige voorschriften’, een deel ‘algemene stedenbouwkundige voorschriften per bestemming’ en een deel ‘bijzondere voor-
schriften’. 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 deze deelgemeente vallen. 
 
 

WIJZE VAN METEN EN 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 natuurbehoudsdecreet  of een landschapsbeheerplan volgens het onroerend erfgoeddecreet zijn. 

hobbylandbouw: recreatieve activiteit met ruimtelijk landbouwkundige kenmerken, zonder noemenswaardige bedrijfsgerichte economische invulling in de zin van het voortbrengen van plantaardige of dierlijke producten bestemd 

voor de markt 

inheemse beplanting:  beplanting die van nature (spontaan en zonder menselijke invloed) in het gebied voorkomt. 

Principes en 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 be-

houden 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: inrichting 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: bord dat voor een winkel, café,etc. naar buiten hangt en waarop de aard en naam van het bedrijf vermeld of in een figuur voorgesteld wordt. 

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.  

Informatief wordt meegegeven dat het gaat om verhardingen met een buffervolume van minimaal 25 L per m² verharding boven de verharding of in de fundering, met een doorlatendheid van minimaal 1,5 x 10-2 L per seconde en per 

m² verharde oppervlakte. 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.  
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ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
 

Niet toegelaten handelingen 

In het volledige plangebied zijn volgende handelingen verboden:  

 de plaatsing van publiciteitsinrichtingen  

 de plaatsing van grootschalige, middenschalige of kleine windturbines; 

 de plaatsing van installaties voor mobiele telecommunicatie; 

 alle afgravingen of aanvullingen tenzij in functie van vergunde handelingen, in functie van landinrichting- en natuurbeheerwerkzaamheden in het kader van een goedgekeurd beheerplan of in functie van een beheerplan voor 

onroerend erfgoed en erfgoedlandschappen 

 het storten van vuilnis, afvalproducten of schroot (van welke aard ook) 

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

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

 

 

Publiciteitsinrichtingen en uithangborden 

In het RUP zijn enkel niet-verlichte uithangborden met een maximale oppervlakte van 1m² toegelaten bevestigd aan een bestaand gebouw. Vrijstaande uithangborden  en publiciteitsinrichtingen zijn niet toegelaten. 

 

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, voor zover de technieken van natuur-technische milieubouw gehanteerd worden. 
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ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PER ZONE, OVERDRUK OF SYMBOLISCHE AANDUIDING 
 

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.  

 

Een beperkte invulling met recreatie is toegelaten. Recreatie moet hier verstaan worden in verhouding 

tot de andere functies van dit gebied. Het gaat bijvoorbeeld over wandelen, picknicken, spelen, een 

beperkt trapveld,  enz.. De recreatiefunctie dient steeds ondergeschikt te zijn aan de parkfunctie.  

Restaurants en cafés zijn niet toegelaten tenzij als tijdelijke bestemming. 

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

parken. Deze parken hebben een sociale functie. 

 

Recreatie is toegelaten als ondergeschikte functie. 

Reca is niet toegelaten, tenzij als tijdelijke bestemming. 

 

 

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. 

 

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, tijdelijke reca-terrassen, enz. 

 

De vlotte toegankelijkheid en doorwaadbaarheid van parken voor voetgangers en fietsers staat voorop. 

Verharding wordt zo veel als mogelijk vermeden omwille van het groene karakter van de zone en in 

functie van de natuurlijke infiltratie van hemelwater. Bestaande of nieuwe paden of verblijfsruimtes 

(zithoek, pleintje) moeten worden uitgevoerd in waterdoorlatende verharding. Niet-waterdoorlatende 

verharding is enkel toegelaten in functie van fietspaden. 

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. 

 

 

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies, zijn toegelaten voor zover 

er rekening gehouden wordt met de natuurwaarden, de landschapswaarden en de 

cultuurhistorische waarden van het gebied. 

 

 

 

 

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 voetgangers- en fietserstoegankelijkheid of in 

functie van verblijfsruimtes in het park. Verharding wordt beperkt tot het strikt 

noodzakelijke en worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. Enkel voor 

fietspaden mag niet-waterdoorlatende verharding voorzien worden. 

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 momenteel een grote natuurwaarde kennen. Het gebied heeft ook een sociale 

functie.  Onder bijhorende voorzieningen van de begraafplaats zijn begrepen: ruimtes voor ontvangst, 

ceremonieruimte, strooiweiden, enz… 

 

Binnen deze gebieden is een openbare parkfunctie een ondergeschikte functie. Dit gebied is bestemd 

voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuurwaarde en het groene karakter 

van de begraafpaats. 

 

Laagdynamisch recreatief medegebruik (zoals wandelen, fietsen, rusten, enz.) is toegelaten voor zover 

deze ondergeschikt blijft aan de begraaffunctie en op een serene manier gebeurt.  

 

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

begraafplaats , met bijhorende voorzieningen. Deze begraafparken hebben een sociale 

functie. 

 

 

De parkfunctie is een  ondergeschikte functie. 

 

 

 

Laagdynamische recreatie 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. 

 

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, enz.)  De vlotte toegankelijkheid en 

doorwaadbaarheid van begraafparken voor traag verkeer staat voorop.  

 

Verharding wordt zo veel als mogelijk vermeden omwille van het groene karakter van de zone en in 

functie van de natuurlijke infiltratie van hemelwater. Bestaande wegen en nutsleidingen kunnen 

verplaatst worden in functie van de optimalisatie van het begraafpark. De principes van 

natuurtechnische milieubouw worden hierbij gehanteerd. 

 

  

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.  

 

 

Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet wordt 

overschreden is het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande wegen en 

nutsleidingen toegelaten.  
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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.  

 

Laagdynamische recreatie (zoals wandelen of fietsen) is toegelaten.  

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

 

 

 

 

Laagdynamische recreatie is toegelaten.  

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.  

 

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 sociale, educatieve of recreatieve functie vervullen meegerekend, zoals: 

kleinschalige constructies in functie van een avontuurlijk speelparcours, zitbanken, vuilnisbakken, 

toegangspoortjes, wegwijzers, infoborden, vogelkijkhutten, afsluitingen, enz.  

 

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. 

 

 

 

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) bestaan steeds uit inheemse 

soorten, tenzij anders vermeld wordt in een goedgekeurd bosbeheerplan 

 

Enkel de noodzakelijke constructies in functie  van bosbeheer of het functioneren van 

het gebied als publiek toegankelijk bos zijn toegelaten, voor zover de ruimtelijk-

ecologische draagkracht van het gebied niet wordt overschreden. Ondergrondse 

constructies zijn niet toegelaten. 

 

 

 

Alle paden voor voetgangers of beheervoertuigen zijn onverhard. Niet-

waterdoorlatende verharding is enkel toegelaten voor functionele fietspaden. De 

breedte van de fietspaden dient beperkt te blijven tot  2m50. 

 

Reliëfwijzigingen zijn enkel toegelaten in kader van een goedgekeurd beheerplan. 
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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. 

 

Laagdynamische recreatie (zoals wandelen of fietsen) is toegelaten.  

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

natuur. 

 

 

 

 

Laagdynamische recreatie is toegelaten. 

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.  

 

 

 

 

 

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 sociale, educatieve of recreatieve functie 

vervullen meegerekend: zitbanken, vuilnisbakken, toegangspoortjes, wegwijzers, infoborden, 

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. 

 

Bestaande openbare wegenis kan evenwel behouden blijven en heraangelegd worden. 

Reliëfwijzigingen worden beperkt tot deze noodzakelijk in functie van natuurbeheer of 

landschapsbeheer. 

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. 

Het wijzigen van vegetatie is enkel toegelaten in kader van een goedgekeurd 

beheerplan. Nieuwe beplanting (bomen, heesters, heggen en hagen) bestaan 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.  

 

 

Alle paden voor voetgangers of beheervoertuigen zijn onverhard. Niet-

waterdoorlatende verharding is enkel toegelaten voor functionele fietspaden. De 

breedte van de paden dient beperkt te blijven tot  2m50. 

 

 

Bestaande openbare wegenis kan behouden blijven. Herstel en heraanleg is mogelijk. 

Reliëfwijzigingen zijn enkel toegelaten in het kader van een goedgekeurd beheerplan. 
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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.  

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. 

zieke boom, …), 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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zone voor landbouw (LDB) 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 

   

Bestemming De zone voor landbouw is bestemd als gebied voor professioneel landbouwgebruik en is aangeduid als 

compensatie van Herbevestigd Agrarisch Gebied dat wordt omgezet naar groengebied.  

 

Laagdynamische recreatie (zoals wandelen of fietsen) is toegelaten. Hoogdynamische dagrecreatie of 

verblijfsrecreatie is uitgesloten (sportvelden, golfterreinen, omvangrijke speeltuinen, permanente 

kambeervoorzieningen enz.) 

 

Deze zone is bestemd voor professionele landbouw. 

Hobbylandbouw is niet toegelaten. 

 

Laagdynamische recreatie is eveneens toegelaten. 

Inrichting en beheer Binnen de zone voor landbouw wordt expliciet gekozen voor de compensatie van het agrarisch areaal 

dat elders verloren gaat bij de uitvoering van voorliggend RUP.  

 

Het is om die reden dan ook niet toegelaten om nieuwe bebouwing op te richten.  

 

 

 

Omwille van de onbebouwde omgeving en in kader van waterbeheersing worden nieuwe verhardingen 

beperkt. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, 

de instandhouding en het herstel van de landschapswaarden zijn toegelaten. 

 

Nieuwe bebouwing is niet toegelaten. Bestaande vergunde of als vergund beschouwde 

gebouwen en constructies in functie van actieve landbouwbedrijven kunnen behouden 

blijven en verbouwd of herbouwd worden.  

 

Nieuwe verhardingen zijn niet toegestaan, tenzij voor een functioneel fietspad. 

Beheerswegen in functie van de landbouwactiviteiten en wandelpaden zijn steeds 

onverhard. 
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zoekzone voor agrarisch gebied (LDB) – overdruk (verdwijnt  tegen vaststelling voorontwerp) 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 

   

Bestemming De zoekzone voor landbouw is bedoeld om een gedeelte van de aangeduide zone te bestemmen als 

gebied voor professioneel landbouwgebruik en is aangeduid als compensatie van Herbevestigd 

Agrarisch Gebied dat wordt omgezet naar groengebied.  

 

De zoekzone zal verder verfijnd worden op basis van een nog op te maken masterplan of 

inrichtingsplan, waarbij een minimale oppervlakte als zone voor landbouw wordt aangeduid. Deze 

minimale oppervlakte voor landbouw is bepaald in de bijzondere voorschriften. Voor de overige 

gedeelten van deze aangeduide zones blijft de onderliggende bestemming van toepassing. 

 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de  

instandhouding en het herstel van de landschapswaarden zijn toegelaten. 

 

Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie. Hoogdynamische dagrecreatie of 

verblijfsrecreatie is uitgesloten (sportvelden, golfterreinen, omvangrijke speeltuinen, permanente 

kampeervoorzieningen enz.) 

 

Deze zone is bestemd voor professionele landbouw. 

Hobbylandbouw is niet toegelaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laagdynamische recreatie is eveneens toegelaten. 

Inrichting en beheer Omwille van de landschappelijke kwaliteiten worden beperkingen opgelegd  voor nieuwe bebouwing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omwille van de onbebouwde omgeving en in kader van waterbeheersing mogen er geen nieuwe 

verhardingen aangelegd worden. 

Het is niet toegelaten om nieuwe bebouwing of constructies op te richten, met 

uitzondering van schuilhokken voor weidedieren. Er kan maximum 1 schuilhok per ha 

opgericht worden, tenzij dit anders vermeld wordt in de bijzondere voorschriften per 

deelgebied. De schuilhokken moeten geïntegreerd worden in het omliggende 

landschap. 

 

Bestaande vergunde of als vergund beschouwde gebouwen en constructies in functie 

van actieve landbouwbedrijven kunnen behouden blijven en verbouwd of herbouwd 

worden. Deze werken moeten steeds afgewogen worden in functie van hun omgeving, 

de landschappelijke context, schaal en draagkracht van de omgeving. 

 

Nieuwe verhardingen zijn niet toegelaten, tenzij voor een functioneel fietspad. 

Beheerswegen in functie van de landbouwactiviteiten en wandelpaden zijn steeds 

onverhard. 
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601 deelgebied Afsnee - Drie Leien                 

TOELICHTINGSNOTA 

1. situering 

Het deelgebied is gelegen in de Leievallei in Afsnee. Het gebied is gelegen tussen drie Leiearmen en de 
Afsneekouter. Het betreft het enige nog onbebouwde perceel op deze zijde van de Leieoever. 

2. ruimtelijke context 

Het deelgebied is gelegen langs de Veurestraat, parallel met de Leie. Deze straat is ter hoogte van het perceel 
geknipt en niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Het is een halfverharde weg die druk gebruikt wordt voor 
recreatief fietsverkeer. 
 
Het deelgebied is gelegen op de Leieoever, op het punt dat de “drie Leien” wordt genoemd omdat hier drie 
Leiearmen samen komen, namelijk de Leie en de Oude Leie. Het deelgebied wordt gebruikt als hooiland en is 
historisch gezien onderdeel van het meersengebied langs de Leie. Direct achter dit perceel ligt de hoger gelegen 
kouter. 
 

 
 
Het is het enige perceel  op de rechteroever over een lange afstand waar geen woningen staan en waar het zicht 
op de Leie nog open is. 
 
Het perceel is vandaag een biologisch waardevol soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van 
halfnatuurlijk grasland. 
 

 
 
De Groendienst werkt momenteel een soortenmatrix/kaart uit met daarop alle “hotspots” waaraan acties 
gekoppeld kunnen worden. Deze matrix is gebaseerd op de verschillende lijsten met aanduiding van belangrijke 
soorten, zowel fauna als flora (de rode lijstsoorten, de habitatsoorten, de lijst prioritaire soorten van Oost-
Vlaanderen en belang van deze populaties voor Gent). 
 
Voorliggend deelgebied is aangeduid als hotspot omwille van het voorkomen van bedreigde, kwetsbare, 
gevoelige en/of van bescherming afhankelijke soorten, uiteraard komen er ook veel andere (minder kwetsbare) 
soorten voor. De aanduiding kan betekenen dat hier maar één specifieke maar erg bedreigde soort voorkomt, 
maar kan ook betekenen dat hier verschillende kwetsbare soorten voorkomen. 
 
Het betreft bestaande waardevolle natuur. Het deelgebied Drie Leien heeft een oppervlakte van 1,84 ha en is in 
eigendom van het OCMW. 

3. bestaande feitelijke toestand 

De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
luchtfoto en de feitelijke toestand.  
 
Dit deelgebied is volledig opgenomen in het geregistreerd landbouwgebruik als “grasland” (gegevens uit 2017). 
 

 
Figuur 1: extract uit de landbouwgebruikskaart (2017) 
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Het perceel ligt langs de Leie en is effectief overstromingsgevoelig. 
 

 
Figuur 2: extract uit de overstromingsgevoeligheidskaart 

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 Drie Leien is niet gelegen in het stedelijk gebied volgens het GRUP afbakening grootstedelijk 
gebied Gent. Het deelgebied is bijgevolg onderdeel van het buitengebied. 
 
Deelgebied Drie Leien is niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied, maar grenst er aan (Afsneekouter). 
 

 
Figuur 3: aanduiding van het herbevestigd agrarisch gebied (gele arcering) 

 
Het deelgebied bevindt zich in de bestemming “zone voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied” volgens 
het BPA SW-4 Afsnee Zuid. De onderliggende gewestplanbestemming is landschappelijk waardevol gebied.  
 
Het deelgebied grenst aan een bevaarbare waterloop, namelijk de Leie (ook Grensleie genoemd). De meer 
noordelijke Leiearm wordt ook de Arm van Drongen of de Oude Leie genoemd. 

5. planningscontext 

Het deelgebied Drie Leien is op de gewenste groenstructuur van het groenstructuurplan aangeduid als onderdeel 
van de riviervallei en gelegen in meersenlandschap. Het gebied is gelegen langs een groene recreatieve as. 
 
Er zijn geen specifieke toekomstplannen voor dit deelgebied gekend. 

6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 

Het grasland is een onderdeel van de Leievallei en heeft een hoge biologische waarde. Deze oeverstrook is niet 
gelegen in het herbevestigd agrarisch gebied. Het gebied is volgens de gewenste groenstructuur van het 
Groenstructuurplan onderdeel van het meersenlandschap. Bovendien is dit het enige onbebouwde perceel over 
een grote lengte van de rechteroever van de Leie. Het deelgebied is gelegen op een strategische plaats, namelijk 
waar drie Leiearmen samenkomen. Het openhouden van dit perceel heeft dan ook een belangrijke 
landschappelijke waarde. Tot slot is dit perceel effectief overstromingsgevoelig. 
Ook cultuurhistorisch is het gebied Drie Leien steeds onderdeel geweest van het meersenlandschap. Het 
agrarisch gebruik startte op de achtergelegen en hogere kouter.  
Omwille van deze redenen is het van belang dat de natuur- en landschapswaarde ervan planologisch beschermd 
wordt met de passende bestemming als “zone voor natuur”. 
 
Door de herbestemming wordt de gewenste groen- en natuurstructuur langs de Leie verder uitgebouwd, 
waardoor deze nog meer als een dragende as van de natuurlijke structuur en als ecologische verbinding kan 
functioneren. 
 
Het verder uitbouwen en inrichten van het deelgebied als natuur, zorgt ervoor dat het een buffer vormt tussen 
het hoger gelegen landbouwgebied en de Leie, voor instroom van nutriënten. 
 
Er zijn geen bijzondere voorwaarden van toepassing voor dit deelgebied. De algemene stedenbouwkundige 
voorschriften voor “zone voor natuur” zijn geldig.  

7. uitvoering van het RUP 

Het deelgebied is eigendom van het OCMW en is biologisch waardevol, maar heeft veel potentieel om verder te 
ontwikkelen tot een volwaardige natuurkern. 
 
De Drie Leien maken deel uit van de Leievallei tussen Gent, Drongen en Afsnee en verder richting Sint-Martens-
Latem en Deinze. Grote delen van de Leievallei op Gents grondgebied zijn in eigendom van en/of worden 
beheerd door een erkende natuurvereniging. Dit kadert binnen het ambitieuze natuurproject “Levende Leie”. 
Een deel hiervan is erkend als natuurreservaat “Gentse Leievallei”. Het is dan ook zinvol om de percelen die 
herbestemd worden in voorliggend RUP binnen datzelfde natuurbeheer in te passen. Een schaalvergroting 
verhoogt de effectiviteit van de natuurbescherming. Het beheer van grotere aaneengesloten gebieden is ook 
veel kostenefficiënter. Bovendien kan voor het beheer van deze gronden samengewerkt worden met 
buurtbewoners en lokale landbouwers, wat bijdraagt tot een grotere betrokkenheid en interactie.  
 
In die zin is de Stad Gent geen voorstander om deze natuurpercelen langs de Leie in eigen beheer te hebben. Dit 
zou zorgen voor een versnipperde situatie en levert alleen maar nadelen op. De Stad Gent heeft dan ook niet de 
intentie om deze percelen te verwerven. De mogelijkheid bestaat wel om subsidies te verlenen aan een erkende 
natuurvereniging bij de verwerving van percelen in functie van de verdere uitbouw van het project Levende Leie 
en de uitbreiding van het erkend natuurreservaat Gentse Leievallei. 
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8. register planbaten en planschade 

Binnen de huidige bestemming volgens het BPA SW-4 Afsnee Zuid wordt geen enkele constructie of verharding 
toegelaten binnen deze zone. De herbestemming heeft dan ook geen bijkomende gevolgen wat betreft 
bouwrechten tot gevolg. Er is dan ook geen planschade van toepassing. 
 
De herbestemming van het BPA heeft geen planbaten tot gevolg. 
 
Het deelgebied is grotendeels gelegen in geregistreerd landbouwgebruik én in een agrarische bestemming. Dit 
betekent dat voor dit gebied de eigenaar die meer dan 0,5 ha bezit, in principe kapitaalschade kan vragen aan de 
VLM. Het OCMW is eigenaar van dit deelgebied. 

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA SW-4 Afsnee Zuid strijdig met het voorliggend 
gemeentelijk RUP worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van voorliggend 
gemeentelijk RUP vallen: 
- zone voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 

10.  landbouwimpact 

Het gebied is in gebruik door een jonge professionele landbouwer uit de nabije omgeving.  
 
Om de impact van het RUP Groen voor de landbouw in kaart te brengen werd aan de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) de opdracht gegeven om een landbouweffectenrapport (LER) op te maken met inbegrip van een voorstel 
van mogelijks te nemen flankerende maatregelen. Deze voorstellen zijn gebaseerd op de mogelijkheden die het 
bestaande juridisch kader te bieden heeft en op de wensen van de betrokken landbouwers. 
De gegevens van VLM die voor deze studie zijn gebruikt, zijn: 
– de registratie van de gebruikspercelen voor het productiejaar 2017 (perceelsgegevens); 
– de aangifte van de diergegevens voor het productiejaar 2016 (bedrijfsgegevens). 
 
Perceelskenmerken van de landbouw in het deelgebied Keuze: 
 totale oppervlakte (in ha):                                              1,8 

 oppervlakte in landbouwgebruik in 2017 (in ha):       1,6 

 aantal gebruikspercelen:                                                1 

 oppervlakte in landbouwgebruik (ha):                          1,6 

 % in landbouwgebruik:                                                    91 

 aantal gebruikers:                                                            1 

 
De kenmerken van de  landbouwbedrijven actief in het deelgebied Drie Leien zijn onderzocht aan de hand van: 
 economische omvang en inkomen uit land- en tuinbouw; 

 leeftijd van de bedrijfsleider en opvolging; 

 toekomstplannen van het bedrijf; 

 ruwvoederbalans; 

 mestbalans. 

 
Op basis van deze analyse zijn in het LER de effecten op de landbouw beschreven. De verschillende effecten zijn 
weergeven op de kaarten in het LER. Voor dit deelgebied kan geconcludeerd worden dat de impact aanzienlijk is. 
Rekening houdend met de conclusies uit het LER is voor dit deelgebied nood aan verder onderzoek naar 
flankerende maatregelen. De opties die de Stad Gent hiervoor in eerste instantie verder wenst te onderzoeken 
zijn beschreven in de algemene toelichtingsnota.  
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602 - deelgebied Afsnee – Leieoever                    

TOELICHTINGSNOTA 

1. situering 

Het deelgebied Leieoever is gelegen tussen de Leie en Afsneekouter in Afsnee. 

2. ruimtelijke context 

De strook heeft een breedte van 30 m en is onderdeel van een aantal percelen in landbouwgebruik. In het zuiden 
is deze strook onderdeel van een villatuin. 
 
Het betreft een nieuw te ontwikkelen groengebieden met ruimte voor natuurontwikkeling. Dit gebied is 
geselecteerd omwille van de ligging in de Leievallei en rechtstreeks grenzend aan de Leie. 
 
Het gebied is voor een groot deel in eigendom van het OCMW. 
 

 
 

 
 
 
Biologische waarderingskaart 
Deze zone langs de Leie is in hoofdzaak aangeduid als biologisch minder waardevolle akker op lemige bodem. 
Ten noorden van de autosnelweg  is een nog smallere strook langs de Leie gekarteerd als residentiële woonwijk 
met deel opgaand groen (> 80%). 
Ten zuiden van de snelweg zijn ook kleinere percelen gekarteerd als biologisch minder waardevol met 
waardevolle elementen open bebouwing (40 – 70 %) met veel opgaand groen en in de uiterste zuidelijke tip een 
recreatiezone met (als tweede en derde eenheid) verruigd grasland en houtkant of oude heg en ten slotte een 
biologisch waardevol weiland met veel sloten en/of microreliëf en (als tweede eenheid) bomenrij(en). 
 

 
 
 
Hydrologie 
De oeverstrook van de Leie is mogelijk overstromingsgevoelig. De overstroombaarheid van deze zijde van de Leie 
is eerder beperkt gezien de hogere ligging (Afsneekouter). De gronden aan de overzijde van de Leie 
(Keuzemeersen) zijn lager gelegen en dus ook nattere gronden. 
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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.  
 
Een groot deel van dit deelgebied is opgenomen in het geregistreerd landbouwgebruik. Het gaat in hoofdzaak 
over “maïs” (geel). Ten noorden van de snelweg is een smalle strook geregistreerd als “overige gewassen – 
braakliggend land met minimale activiteit met EAG” (kakigroen). 
 

 

Figuur: extract uit de landbouwgebruikspercelenkaart (2017) 

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 Leieoever ligt niet binnen de afbakeningslijn van het grootstedelijk gebied Gent en is bijgevolg 
gelegen in het buitengebied.  
De Leieoever is niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied, maar grenst in het oosten aan de Afsneekouter, 
die wel als agrarisch gebied werd herbevestigd. 
Aan de overzijde van de Leie, ten zuiden van de snelweg, is het GEN-gebied “De Vallei van de Benedenleie” 
gelegen. Tegen de snelweg is dit een GENO-gebied. 
 
De gewestplanbestemming voor het deelgebied is “landschappelijk waardevol agrarisch gebied”. 
Het deelgebied Leieoever bevindt zich in het BPA ‘SW4 Afsnee-zuid’. De bestemming binnen dit BPA is “zone 
voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied” en “zone voor privaat park”. 
 

 
Figuur 1: collage van het geldend BPA en de aanduiding van het herbevestigd agrarisch gebied (dit is een collage en geen verordenende 
kaart) 
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Er zijn geen goedgekeurde verkavelingen van toepassing binnen de afbakening van het deelgebied. 
 

5. planningscontext 

Ruimtelijk structuurplan Gent en de structuurvisie 2030 - ruimte voor Gent 
Het fysisch systeem van de Leievallei is structuurbepalend voor Gent. Essentieel zijn de valleien en de 
samenvloeiing van de Leie en Schelde. Vrijwaren en natuurlijk uitbouwen zijn hier het ordeningsprincipe. Het 
fysisch systeem van rivieren is een belangrijk onderdeel van de gewenste groenstructuur voor Gent. De 
valleigebieden vormen dragers van openruimtefuncties en groene linten in het landschap. 
 
De Leie is drager van groenklimaatas 6. Het zijn niet alleen verbindingen, ze brengen ook verkoeling door 
ventilatiestromen, open water, verdamping en schaduwwerking. De aaneen te schakelen natuurgebieden binnen 
deze groenklimaatas zijn onder meer: 

 het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen met kleinschalige recreatievoorzieningen in oostelijke 
rand;Leievallei met natuurlijke, agrarische en extensief-recreatieve component zoals ontwikkeld in 
landinrichtingsproject (VLM). 

 
Groenstructuurplan 
Het deelgebied Leieoever maakt onderdeel uit van de Leievallei. Deze vallei is in zijn geheel opgenomen als 

natuurkern1. De Leievallei is een brede vlakte waarin de rivier vrij meandert, omgeven door meersen of relicten 

                                                           
1
 Natuurkernen worden omschreven als grote kernen (>50 ha) van aaneengesloten vegetatiecomplexen, met  alle biologisch 

waardevolle en zeer waardevolle, vooral natuurlijke en halfnatuurlijke, ecotopen met een hoge soortenrijkdom of 
natuurbehoudswaarde. 

van meersen. Verder wordt de vallei gekenmerkt door de aanwezigheid van microreliëf met donken en 
oeverwallen. 
De Leievallei in Gent is gedeeltelijk versnipperd door infrastructuren. Het groen langs de R4, E40 (en 
dienstenzone) en de spoorlijn Gent-Oostende vervult een belangrijke rol als verbindend element voor natuur en 
bos en zorgt eveneens voor visuele buffering. 
Afsneekouter is een goed bewaarde kouter grenzend aan de vallei. Het grootschalige open landbouwgebied is als 
dusdanig te bewaren. 
Een groene recreatieve as verbindt de natuurkern Leie met de stadskern. 
 

 
 
 
Tragewegenplan Afsnee 
Het tragewegenplan voor Afsnee duidt een nieuw wandelpad aan op de oever van de Leie, binnen voorliggend 
deelgebied. Dit wandelpad vormt een verbinding tussen een bestaande, maar doodlopende trage weg en de 
onderdoorgang onder de E40 en boven de Leie. 
 
 
 
AGNAS 
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008 een ruimtelijke 
visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Leiestreek. Op 24 oktober 2008 nam de Vlaamse regering 
kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 
82.200 ha agrarisch gebied én een operationeel uitvoeringsprogramma goed. In het operationeel 
uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de 
komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden. 
 
Het deelgebied maakt deel uit van de regio Leiestreek, deelruimte 2 Noordelijke Leievallei. De concepten op 
Vlaams niveau zijn niet op dergelijk gedetailleerd niveau opgemaakt dat hier een duidelijke visie op de oevers 
van de Leie uit afgeleid kan worden. 
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6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 

De oever langs de Leie is niet aangeduid als herbevestigd agrarisch gebied. De herbestemming van een strook 
van 30m tussen de kouter en de Leie zorgt voor een doorlopende groenstructuur langs de Leie, waardoor deze 
nog meer als een dragende as van de natuurlijke structuur en als ecologische verbinding kan functioneren. 
Bovendien is deze oever een zeer waardevol landschapselement. Hier is de reliëfovergang tussen de Leie en de 
hoger gelegen kouter nog zeer duidelijk zichtbaar. Het voorzien van een groenstrook langs de Leie zorgt 
bovendien voor een buffering van de hoger gelegen landbouwgronden ten opzichte van de Leie. 
 
In principe wordt dus de landbouwbestemming met 30m opgeschoven, in functie van een natuurstrook langs de 
Leie. 
 
In het geldend BPA is het gedeelte van de Goedingenstraat, ten noorden van de E40, tussen de snelweg en de 
eerste woning, aangeduid als “zone voor wandelwegen”. In de praktijk wordt dit tracé echter druk gebruikt door 
autoverkeer. In voorliggend RUP blijft de oorspronkelijke visie behouden. Het gedeelte van de Goedingenstraat 
tussen de E40 en de eerste woning, wordt een trage verbinding. Deze weg moet een vlotte verbinding vormen 
voor fietsers, wandelaars, hulpdiensten. Bovendien is de Leieoever gevoelig voor overstromingen en is de aanleg 
van een volle verharding hier niet gewenst. 
 
De gewenste ontwikkeling van het openruimtegebied werd onderzocht via een aantal ruimtelijke concepten. De 
exacte afbakening van het deelgebied zoals wordt opgenomen in het RUP groen is gebaseerd op deze ruimtelijke 
concepten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concept groen netwerk (macro) 
De goed bewaarde Afsneekouter blijft als een grootschalig open landbouwgebied behouden. De kouter moet 
gevrijwaard worden voor grondgebonden landbouw en de openheid blijft als identiteitsbepalend element 
behouden. Dit betekent dat hier geen bebouwing of constructies gewenst zijn. De Leieoever vormt de overgang 
tussen deze hoger gelegen percelen en de lager gelegen Leie. 
 

 

 
 
 
 
Concept: Leie als ecologische groene ader 
Een groene en ecologische inrichting van de Leieoever zorgt ervoor dat de Leie als een continue en 
aaneengesloten groene as kan functioneren. De Leie wordt op die manier een structurerende en verbindende 
ecologische drager tussen verschillende grotere natuurgebieden.  
 

 
Concept: buffer tussen het agrarisch gebied en de Leie 
Een groene oever functioneert als buffer om inspoeling van nutriënten afkomstig van de landbouw op de 
Afsneekouter naar de lager gelegen Leie te vermijden.  
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Concept: accentueren steilrand 
De steilrand, die de overgang tussen de hoger gelegen kouter en de langer gelegen alluviale gronden markeert, 
wordt beschermd. Deze reliëfovergang wordt visueel herkenbaar als structurerend element in het landschap. De 
openheid tussen de lager gelegen Leie en de hoger gelegen open Afsneekouter wordt behouden. 
 
 

 
 
 
Concept: creëren van trage verbinding 
In uitvoering van het tragewegenplan voor Afsnee (goedgekeurd op 21 maart 2016 door de gemeenteraad) 
wordt een wandelpad langs de Leie aangelegd. Dit wandelpad is een belangrijke schakel in het fijnmazig 
tragewegennetwerk op de Afsneekouter en is één van de weinige plaatsen waar ook effectief langs de Leie 

gewandeld kan worden (in het noorden van deze strook is de volledige Leieoever bebouwd en geprivatiseerd). 
Om de impact op het natuurlijk milieu te beperken en het landschap niet te verstoren is dit een onverhard pad. 
Dit pad wordt aangeduid als een indicatieve overdruk “voetgangers- en fietsersverbinding”. 

 
 

7. uitvoering van het RUP 

Het gebied is voor een groot deel in eigendom van het OCMW. Er zal dan ook overleg worden opgestart in 
functie van een overdracht van deze gronden naar de Stad Gent. Afspraken met de beherende landbouwer zijn 
nodig. De strook zou bijvoorbeeld ingericht kunnen worden als bloemrijke strook tussen de aanpalende akker en 
de Leie en beheerd kunnen worden door dezelfde landbouwer. 
 
De meer zuidelijk gelegen gronden zijn private eigendom en maken soms deel uit van een tuinzone. Deze 
percelen kunnen in private eigendom behouden blijven. Om de natuurdoelstellingen te behalen is het 
noodzakelijk beheersafspraken te maken met de eigenaars.  
Indien de eigenaar afstand zou willen doen van dit gebied, is de Stad Gent bereid om een aankoop te overwegen. 
In die zin wordt deze zuidelijke zone aangeduid als een gebied waar recht van voorkoop voor de Stad Gent van 
toepassing is. 

8. register planbaten en planschade 

Deze strook is, ten zuiden van de E40, niet gelegen aan een voldoende uitgeruste weg. Ook omwille van de 
agrarische bestemming is het quasi onmogelijk om deze gronden te bebouwen. In principe kan er voor 
voorliggend deelgebied geen planschade gevraagd worden. 
 
Het onderdeel van het perceel gelegen in een “zone voor privaat park” wordt eveneens onbebouwbaar. Dit is in 
de huidige situatie echter ook al het geval. 
 
Het deelgebied is grotendeels gelegen in geregistreerd landbouwgebruik én in een agrarische bestemming. Dit 
betekent dat voor dit gebied de eigenaar(s) die meer dan 0,5 ha bezit, in principe kapitaalschade kan vragen aan 
de VLM. 



 

RUP 169: thematisch RUP groen: toelichtingsnota augustus 2017: startnota  

 

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA Afsnee-zuid strijdig met het voorliggend gemeentelijk 
RUP worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van voorliggend gemeentelijk 
RUP vallen: 
- zone voor landbouw en land- en tuinbouwbedrijven 
- zone voor privaat park. 
 
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 landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 

10.  landbouwimpact 

 
Om de impact van het RUP Groen voor de landbouw in kaart te brengen werd aan de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) de opdracht gegeven om een landbouweffectenrapport (LER) op te maken met inbegrip van een voorstel 
van mogelijks te nemen flankerende maatregelen. Deze voorstellen zijn gebaseerd op de mogelijkheden die het 
bestaande juridisch kader te bieden heeft en op de wensen van de betrokken landbouwers. 
De gegevens van VLM die voor deze studie zijn gebruikt, zijn: 
– de registratie van de gebruikspercelen voor het productiejaar 2017 (perceelsgegevens); 
– de aangifte van de diergegevens voor het productiejaar 2016 (bedrijfsgegevens). 
 
Perceelskenmerken van de landbouw in het deelgebied Leieoever: 

 totale oppervlakte (in ha):                                              2,7 

 oppervlakte in landbouwgebruik in 2017 (in ha):       1,7 

 aantal gebruikspercelen:                                                5 

 % in landbouwgebruik:                                                    63 

 aantal gebruikers:                                                            3 
 
 
De kenmerken van de  landbouwbedrijven actief in het deelgebied Leieoever zijn onderzocht aan de hand van: 

 economische omvang en inkomen uit land- en tuinbouw; 

 leeftijd van de bedrijfsleider en opvolging; 

 toekomstplannen van het bedrijf; 

 ruwvoederbalans; 

 mestbalans. 
 
Op basis van deze analyse zijn in het LER de effecten op de landbouw beschreven. De verschillende effecten zijn 
weergeven op de kaarten in het LER. Voor dit deelgebied kan geconcludeerd worden dat de impact aanzienlijk is. 
Rekening houdend met de conclusies uit het LER is voor dit deelgebied nood aan verder onderzoek naar 
flankerende maatregelen. De opties die de Stad Gent hiervoor in eerste instantie verder wenst te onderzoeken 
zijn beschreven in de algemene toelichtingsnota.  
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startnota (augustus 2017) 

 

602 deelgebied Afsnee – Leieoever: bijzondere voorschriften 

 

 

zone voor natuur (N) indicatieve overdruk voetgangers- en fietsersverbinding – Leieoever 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 

   

Bestemming De overdruk is bestemd om ingericht te worden als voetgangers- en fietspad en de hieraan 

noodzakelijk verbonden infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. 

 

De overdruk heeft de bedoeling om een aangename wandel- en fietsverbinding langs de Leie te 

creëren. 

 

De indicatieve overdruk in de zone voor natuur is bestemd voor de inrichting van een 

voetgangers – en fietsverbinding.  

  

   

 

zone voor natuur (N) 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 

  Recht van voorkoop 

Bijzondere voorschriften Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “zone voor natuur” is van toepassing voor zover dit niet 

afwijkt van de hier opgesomde voorschriften. Bij eventueel afwijkende voorschriften hebben de 

bijzondere steeds voorrang op de algemene voorschriften. 

 

 

 

 

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 gebied 
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 26, sectie A 61C (gedeeltelijk) 

Gent, AFD 26, sectie A 103B (gedeeltelijk) 

Gent, AFD 26, sectie A 102A 

Gent, AFD 26, sectie A 103D (gedeeltelijk) 

Gent, AFD 26, sectie A 103C (gedeeltelijk) 

Gent, AFD 26, sectie A 105C (gedeeltelijk) 

Gent, AFD 26, sectie A 105A 

Gent, AFD 26, sectie A 106 (gedeeltelijk) 
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603 deelgebied Afsnee – Rosdambeekvallei                     

TOELICHTINGSNOTA 

1. situering 

Het deelgebied Rosdambeekvallei situeert zich op de grens tussen Sint-Denijs-Westrem en Afsnee, langs de 
Rosdambeek. 
 
De snelweg E40 loopt dwars door het deelgebied, maar maakt er geen onderdeel van uit. Ten noorden van de 
snelweg bevindt zich een bos op veenbodem (zie ook verder). Enkel het westelijk gedeelte van dit bos maakt deel 
uit van het plangebied. Het oostelijke deel van het bos bevindt zich in een “zone voor natuur” volgens het RUP 
Kleinkouterken. 
 
In het zuidelijk gedeelte bevinden zich twee kasteeldomeinen: het Mariasteen en kasteel Borluut. Hoewel in 
principe geen private tuinen of private (kasteel)parken worden meegenomen worden in sommige gevallen deze 
tuinen beschouwd als onderdeel van bestaande natuur- en bosgebieden. 
De tuin van het kasteelpark  Mariasteen heeft namelijk een hoge biologische waarde, is onlosmakelijk onderdeel 
van de Rosdambeekvallei en er is tegelijkertijd geen conflict met de stedenbouwkundige mogelijkheden voor de 
woning. Omwille de waarde binnen de bestaande groenstructuur wordt het deel van deze kasteeltuin 
aansluitend op de Rosdambeek als deelgebied binnen het thematisch RUP groen alsnog meegenomen.  
Het kasteel Borluut is eigendom van de Stad Gent. De achterste zone van het kasteeldomein bestaat uit een 
bosachtige zone met een vijver. Hier wordt een natuurgericht beheer nagestreefd. De zone achter de 50m-lijn 
ten opzichte van de openbare weg alsook de noordoostelijke boszone, worden dan ook opgenomen in het 
plangebied. 
 
De private woningen langs de Lauwstraat maken geen deel uit van het plangebied, net zoals de (zonevreemde) 
woningen langs de Luchthavenlaan en de Duddegemstraat. De bebouwde percelen worden dan ook telkens 
buiten de afbakening van het deelgebied gehouden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de woning in de 
Duddegemstraat, net ten noorden van kasteel Mariasteen. Deze woning is volgens de huidige bestemming 
gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied. Dat betekent dat een herbestemming geen wijzigingen aan de 
stedenbouwkundige mogelijkheden zoals bepaald in de codex (basisrechten voor zonevreemde woningen) tot 
gevolg heeft. Er is dan ook geen reden om deze woning buiten de afbakening van het deelgebied 
Rosdambeekvallei te houden. 
 
Het gebied ten westen van de Duddegemstraat is gelegen binnen het herbevestigd agrarisch gebied en wordt 
dan ook niet opgenomen in het RUP groen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. ruimtelijke context 

 
Historiek 
De vallei van de Rosdambeek bestond steeds uit (natte) graslanden en kleinschalige bosjes. Het was geen 
landbouwgebied.  
 

 
Figuur 1: extract uit de Ferrariskart (1771-1778) 
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Biologische waardering 
 

 
 
Ten noorden van de E40. 
De zone ten westen van de Rosdambeek en ten noorden van de E40 is grotendeels bebost. Langs de 
Rosdambeek vinden we een strook biologisch zeer waardevol vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem. 
Aansluitend daarop zijn grote delen aangeduid als biologisch zeer waardevolle pioniervegetatie allerlei en 
soortenrijke ruigte (op opgehoogde terreinen, …) met als tweede eenheid nitrofiel alluviaal elzenbos en opslag 
van allerlei aard. Noordelijk gaat deze over in een biologisch zeer waardevol minder ontwikkeld mesotroof 
elzenbos met zeggen en met (2de eenheid) loofhoutaanplant. Westelijk is er een perceeltje gekarteerd als zeer 
waardevol nitrofiel alluviaal elzenbos en een als waardevol populieraanplant op vochtige bodem met elzen- 
en/of wilgen ondergroei en als tweede eenheid nitrofiel alluviaal elzenbos. 
Aan de Broekkantstraat heeft zich een biologisch waardevol soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten 
van halfnatuurlijke graslanden ontwikkeld. 

Ten slotte vinden we in de zuidwestelijke hoek, aansluitend op de bebouwing, nog de volgende 
karteringseenheden (minder waardevol): soortenarm permanent grasland en open bebouwing met geen of 
weinig opgaand groen (40 - 60 %). Dit laatste betreft een deel van (diepe) tuin. 
 
Het biologisch waardevol soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden thv 
de Broekstraat is een verboden te wijzigen vegetatie volgens het natuurdecreet. 
 
Ten zuiden van de E40. 
Ten oosten van de beek, beschreven van noord naar zuid. De vegetatie bestaat hier uit een afwisseling van 
(minder waardevol) soortenarm permanent cultuurgrasland (soms met een tweede eenheid: soortenrijke grazige 
bermen, perceelsranden of taluds, soortenrijke sloot of bomenrij met dominatie van els) en bos(achtige) 
vegetaties, zoals: biologisch zeer waardevol vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem met (2de eenheid) 
nitrofiel alluviaal elzenbos, verschillende waardevolle populieraanplanten op vochtige bodem met elzen- en/of 
wilgen ondergroei, biologisch waardevolle opslag van allerlei aard met (2de en 3de eenheid) vochtig 
wilgenstruweel op voedselrijke bodem en loofhoutaanplant en een waardevolle populieraanplant op droge 
grond met ruderale ondergroei. Verspreid hiertussen, en relatief klein in oppervlakte komen nog volgende 
karteringseenheden voor: waardevol soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke 
graslanden, een minder waardevol kampeerterrein/caravanterrein, delen van zeer diepe tuinen aangeduid als 
(biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen) residentiële woonwijk met zeer veel opgaand groen 
(verkaveld bos, > 80%), een waardevolle bomenrij in gazon met meer algemene soorten, een deel van het 
Borluutpark aangeduid als biologisch waardevol kasteelpark met goed ontwikkelde loofhoutaanplant en 
stilstaand water of eutrofe plas en stilstaand water zonder waterplanten  
Ten slotte zijn er helemaal in het zuiden, aan de Witbakkerstraat, percelen op de biologische waarderingskaart 
aangeduid als soortenarm permanent cultuurgrasland en zeer soortenarm ingezaaid grasland. 
 
Ten westen van de beek. Van noord naar zuid worden de volgende vegetaties, eveneens een afwisseling van 
open en gesloten, waargenomen. Ter hoogte van Syntra een biologisch minder waardevol perceel met zeer 
waardevolle elementen residentiële woonwijk met opgaand groen (> 80%); zeer waardevol nitrofiel alluviaal 
elzenbos met populieraanplant op vochtige bodem en een zeer waardevol stilstaan water eutrofe plas (diverse 
plantengemeenschappen). Vervolgens een afwisseling van biologisch waardevol soortenrijk permanent 
cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden en soortenarm permanent cultuurgrasland. Delen 
van kasteelpark Mariasteen worden gekarteerd als biologisch waardevol kasteelpark met als tweede eenheden 
goed ontwikkelde oude loofhoutaanplant, gazon met meer algemene soorten en stilstaand water eutrofe plas 
(met diverse soortengemeenschappen). 
Verder zuidwaarts, ter hoogte van het Borluutpark: biologisch waardevolle populierenaanplant op droge grond 
met ruderale ondergroei, verruigd grasland met struik- of boomlaag, verruigd grasland; biologisch minder 
waardevol met waardevolle elementen hoogstamboomgaarden in verruigd grasland en als tuin (open bebouwing 
met (40 – 70%) opgaand groen); minder waardevol kampeerterrein, caravanterrein met (2de eenheid) opslag van 
allerlei aard. Het meest zuidelijke perceel, ten slotte, is gekarteerd als soortenarm permanent cultuurgrasland 
met soortenrijke grazige bermen, perceelsranden of taluds. 
 
Alle percelen aangeduid als biologisch waardevol soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van 
halfnatuurlijke graslanden en de stilstaande waters eutrofe plassen (ook in 2de eenheid) zijn verboden te 
wijzigen vegetaties volgens het natuurdecreet. 
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Kwetsbare soorten 
De Groendienst heeft in uitvoering van het groenstructuurplan een soortenmatrix/kaart uit gewerktmet daarop 
alle “hotspots” waaraan acties gekoppeld kunnen worden. Deze matrix is gebaseerd op de verschillende lijsten 
met aanduiding van belangrijke soorten, zowel fauna als flora (de rode lijstsoorten, de habitatsoorten, de lijst 
prioritaire soorten van Oost-Vlaanderen en belang van deze populaties voor Gent). 
 
Voorliggend deelgebied is aangeduid als hotspot omwille van het voorkomen van bedreigde, kwetsbare, 
gevoelige en/of van bescherming afhankelijke soorten, het gaat daarbij onder meer over bunzing, grote 
boterbloem, graslathyrus en goudveil (deze laatste in noordelijk broekbos). Uiteraard komen er ook veel andere 
(minder kwetsbare) soorten voor.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hydrografie 
Het deelgebied is grotendeels effectief en deels mogelijk overstromingsgevoelig, respectievelijk donker- en 
lichtblauw. 
 

 

 
 
 
Algemeen 
Het betreft een gebied met bestaande waardevolle natuur en bos maar is eveneens geselecteerd in functie van 
bijkomende bosuitbreiding en natuurontwikkeling. Het gebied heeft een oppervlakte van 42 ha. 
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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.  
 
Binnen het deelgebied zijn een aantal verspreide percelen opgenomen in het geregistreerd landbouwgebruik als 
“grasland” (gegevens van 2016). Een smalle strook, tussen de twee kasteeldomeinen op de rand van het 
deelgebied, is geregistreerd als “houtachtige gewassen – houkanten en houtwallen <= 10m breed” (felgroen).  
Tegen de snelweg is een perceel geregistreerd als “overige gewassen – kleine landbouwer” (kakigroen). 
Tot slot bevindt er zich net ten zuiden van kasteel Mariasteen een perceel met “landbouwinfrastructuur – stallen 
en gebouwen”(donkerpaars) en “overige gewassen – kleine landbouwer – serres/permanente overkapping” 
(kakigroen). 
 
Ten noorden van de snelweg zijn er geen percelen in landbouwgebruik. 
 
 

 
Figuur: extract uit de landbouwgebruikspercelenkaart (2017) 

 

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 Rosdambeekvallei ligt niet binnen de afbakeningslijn van het grootstedelijk gebied Gent en is 
bijgevolg gelegen in het buitengebied. De afbakeningslijn tussen het stedelijk gebied en het buitengebied bevindt 
zich op de grens van het deelgebied Rosdambeekvallei in het oosten en zuiden.  
De Rosdambeekvallei is niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied, maar grenst in het westen aan een 
uitloper van de Afsneekouter, die wel als agrarisch gebied werd herbevestigd. 
 
 
 
 
 
 
 
De gewestplanbestemming van het gedeelte te noorden van de snelweg is “parkgebied” en “landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied”. De gewestplanbestemming voor het gedeelte ten zuiden van de snelweg is 
“parkgebied en “agrarisch gebied”. Deze bestemmingen werden verfijnd in het  BPA ‘SW4 Afsnee-zuid’ 
(goedgekeurd op 2 februari 1989). 
 

 
Figuur 2: extract uit het gewestplan 
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Het grootste gedeelte van het deelgebied is binnen het BPA gelegen in de bestemming “zone voor parkgebied”. 
Volgende andere bestemmingen zijn ook van toepassing: “zone voor landbouw en land- en tuinbouwbedrijven”, 
“zone voor wandelwegen” en “zone voor waterlopen”. Langs de Lauwstraat is er nog een strook bestemd als 
“zone voor open bebouwing” en “zone voor koeren en tuinen”. Deze bestemming is niet uitgevoerd.    
 
Het oostelijke deel van het bos in het noorden van de snelweg E40 bevindt zich in een “zone voor natuurgebied” 
volgens RUP SDW1 Kleinkouterken. Dit gedeelte bevindt zich dan ook niet in het plangebied van de 
Rosdambeekvallei. 
 
Het uiterste zuiden van het deelgebied is niet gelegen binnen een BPA. Hier is de gewestplanbestemming 
“parkgebied” zonder meer van toepassing. Onderstaand plan geeft een overzicht van de geldende BPA-en RUP-
bestemmingen. Het mag niet gelezen worden als het plan “juridische toestand”. 
 
 

 
Figuur 3: collage van de geldende bestemmingsplannen en de aanduiding van het herbevestigd agrarisch gebied (gele arcering) - dit is 
een collage en geen verordenend plan 

 
Er is een goedgekeurde verkaveling van toepassing binnen de afbakening van het deelgebied met kenmerk 1962 
SDW 139/00. Deze verkaveling is gelegen in de Lauwstraat. De loten gelegen binnen de afbakening van het 
deelgebied Rosdambeekvallei zijn niet uitgevoerd. 
 
De Rosdambeek is een geklasseerde waterloop van tweede categorie. De beek wordt ook de Duivebeek 
genoemd. 
 
Doorheen het deelgebied lopen een aantal trage wegen volgens de Atlas der Buurtwegen: 
- chemin 19: een doodlopend wandelpad op de rand van het kasteeldomein Borluut 
- chemin particulier 9997: de private toegangsweg naar kasteel Mariasteen 

- een nieuwe weg, zonder nummer, toegevoegd in 1909. Deze weg komt overeen met de Kleine 
Duddegemstraat. 
 

5. planningscontext 

Ruimtelijk Structuurplan Gent en structuurvisie ruimte voor Gent 2030 
In het Ruimtelijk Structuurplan Gent is de gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur uitgetekend. Deze bestaat uit 
verschillende onderdelen, waaronder de “kleinere gewenste natuurgebieden op gemeentelijk niveau”. Deze 
bestaan onder andere uit kleinere natuurgebieden (KNG), en integrale waterbeheerprojecten (IWB). Het 
deelgebied Rosdambeekvallei is een onderdeel van deze kleinere gewenste natuurgebieden op gemeentelijk 
niveau. 
 
Het is geselecteerd als één van de belangrijkste kleinere natuurgebieden. Deze bevinden zich voornamelijk in de 
stedelijke of randstedelijke omgeving. Het zijn natuurelementen (perceeltjes) waar natuur de inrichting dient te 
bepalen. Een aantal is gericht op de bescherming van bestaande zeer waardevolle elementen; een aantal andere 
worden voorgesteld om te ontwikkelen. Daarnaast kunnen deze elementen nog andere groenfuncties hebben. 
Het broekbos en de omgeving van de Rosdambeek zijn geselecteerd als één van de belangrijkste kleinere 
natuurgebieden.  
 
De Rosdambeek is eveneens geselecteerd als een integraal waterbeheerproject. De doelstelling voor deze 
gebieden is het geven van ruimte voor het herstel van de ecologische verbindingsfunctie van waterlopen. 
Voornamelijk kleinere beekvalleien komen in aanmerking, alsook enkele rivieren en beken in stedelijke 
omgeving. Voor sommige waterlopen is een totaalproject noodzakelijk; op sommige plaatsen wordt een 
individuele, natuurgerichte aanpak voorgesteld. 
 
In ruimte voor Gent is de Rosdambeek opgenomen als structurerende en te beschermen vallei met 
natuurwaarden, als te behouden open ruimte en als zoekzone voor bijkomend bos (cluster van kleinere 
boskernen).  
 
Groenstructuurplan 
De Rosdambeekvallei is op de gewenste groenstructuur van het groenstructuurplan aangeduid als een zeer 
gevarieerd gebied. De zone langs de beek en de boszone ten noorden van de E40 is geselecteerd als natuurkern. 
Langs de E40 zelf wordt, specifiek op deze plek infrastructuurgroen voorzien. Even verderop, waar de E40 de 
Afsneekouter doorkruist, wordt echter gekozen om de openheid te behouden. In het onderzoeksgebied zijn de 
twee kasteelparken (Borluut en Mariasteen) aangeduid als te beschermen. De Rosdambeekvallei sluit in het 
westen aan op de Afsneekouter (openruimtegebied). Tot slot wordt een grote zone geselecteerd als cluster van 
boskernen. 
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Figuur 4: extract uit de gewenste groenstructuur (groenstructuurplan) 

 
 
Tragewegenplan Sint-Denijs-Westrem 
In het tragewegenplan voor Sint-Denijs-Westrem, in 2016 goedgekeurd door het College van Burgemeester en 
Schepenen en de Gemeenteraad. 
worden een aantal wandel- en fietsverbindingen opgenomen die gelegen zijn binnen het deelgebied 
Rosdambeekvallei. Deze trage wegen komen overeen met de bestaande paden. In het gewenste netwerk wordt 
het doodlopende wandelpad op de rand van het kasteeldomein Borluut verbonden met de Kleine 
Duddegemstraat. 
 

 
Figuur 5: extract uit het tragewegenplan voor Sint-Denijs-Westrem (geel: wandelverbinding, groen: wandel- en fietsverbinding, blauw: 
niet-trage weg) 

 
AGNAS 
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008 een ruimtelijke 
visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Leiestreek. Op 24 oktober 2008 nam de Vlaamse regering 

kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 
82.200 ha agrarisch gebied én een operationeel uitvoeringsprogramma goed. In het operationeel 
uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de 
komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden. 
 
Het deelgebied maakt deel uit van de regio Leiestreek, deelruimte 2 Noordelijke Leievallei. Voor het gebied werd 
volgende visie op Vlaams niveau vooropgesteld: “behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in 
valleien met ruimte voor waterberging” en “behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen”. 
 
Voorliggende herbestemming kan dan ook gekaderd worden binnen de Vlaamse visie die het behoud en de 
versterking van de natuurwaarden, ruimte voor waterberging en (kasteel)parken nastreeft. 

6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 

Het deelgebied is een belangrijke schakel binnen de groenstructuur op Gents niveau. Het vormt namelijk de 
verbinding tussen de groenpool Parkbos en de Leievallei, zowel op ecologisch als recreatief niveau.  
 Het gebied heeft op dit moment al een grote biologische waarde, er wordt echter geoordeeld dat de 
natuurwaarden in het gebied nog kunnen toenemen. Door voor de Rosdambeekvallei te kiezen voor integraal 
waterbeheer, met natuurlijke waterberging en voldoende ruimte voor water, kan het natuurpotentieel hier 
verder geoptimaliseerd worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de afwatering van het aangrenzend 
landbouwgebied. In die zin is het waardevol om de bestaande bestemming als zone voor park om te vormen tot 
zone voor natuur.  
 
De herbestemming gebeurt eveneens in functie van de intentie om op deze locatie (kleinschalige) bosuitbreiding 
mogelijk te maken.  
 
De gewenste ontwikkeling van het openruimtegebied werd onderzocht via een aantal ruimtelijke concepten. De 
exacte afbakening van het deelgebied zoals wordt opgenomen in het RUP groen is gebaseerd op deze ruimtelijke 
concepten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concept groen netwerk (macro) 
De Rosdambeekvallei vormt een ecologische stapsteen tussen de Leievallei en de groenpool Parkbos. De 
Borluutdreef vormt de schakel tussen het Borluutpark, onderdeel van de Rosdambeekvallei, en Grand Noble, het 
recent aangelegde portaalgebied van het Parkbos. De Rosdambeek, die uitmondt in de Leie, vormt de 
ruggengraat van het onderzoeksgebied. 
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Concept behoud en versterken van cultuurhistorisch landschap 
De omgeving van de Rosdambeek wordt gekenmerkt door een aantal cultuurhistorische elementen. Deze 
moeten behouden en beschermd worden en herkenbaar in het landschap blijven. De kasteelparken zijn een 
identiteitsbepalend element van het deelgebied. De markante overgang van de eerder gesloten parken en het 
openruimtegebied, gevormd door een oude muur, hagen, snoeivormen en bomenrijen, wordt zichtbaar 
gehouden. 

Ook de dreven moeten als dusdanig behouden blijven. Er wordt voldoende openheid langs en onder de 
dreefbomen behouden. 
Op een aantal percelen langs de beek is een kleinschalige microreliëf behouden, doordat de grazige gronden 
nooit werden gescheurd of bewerkt. Dit kleinschalige reliëf blijft behouden. Net zoals de nog aanwezige kleine 
landschapselementen. Op die manier wordt de identiteit van het gebied, als een gevarieerd en kleinschalige 

landschap, versterkt, waardoor de belevingswaarde en biodiversiteit toeneemt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concept doordachte bosuitbreiding 
Het aanwezige bos wordt behouden en uitgebreid, waar dit landschappelijk aanvaardbaar is. Op plekken met 
interessante zichten op de kasteelparken, met microreliëf en aan de randen van de kasteelparken wordt niet 
bebost.  
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De kleinere bosjes ten zuiden van de E40, kunnen richting de snelweg verder uitgebreid worden. De bosrand van 
het Borluutpark kan verder naar het zuiden, richting het Parkbos worden uitgebreid. Op die manier vormt het 
kleinschalige en gevarieerde bos een stapsteen tussen de Leievallei en de groenpool Parkbos.  
Er wordt expliciet gekozen voor een differentiatie van de verschillende bostypes.  Zo is er enerzijds bos op 
veenbodem, een oorspronkelijke en zeer waardevolle bodem ten noorden van de E40. Langs de Rosdambeek zijn 
kleinere broekbosjes of valleibosjes mogelijk. Bos op de verstoorde vormt een ander type. Tot slot vormt het bos 
op de overgang van bodemtypes een derde variant. Hierdoor ontstaat op een klein areaal toch een zeer 
gedifferentieerd en gevarieerd kleinschalig bos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concept: waternetwerk 
De Rosdambeek is een structurerende drager van het gebied. De afleesbaarheid en zichtbaarheid van de beek is 
hierbij belangrijk. In de huidige situatie is de beek namelijk nauwelijks herkenbaar of zichtbaar. Dit betekent dat 
er bij bosuitbreiding niet wordt bebost tot tegen de oever.  

Omwille van de biodiversiteit wordt gekozen voor een asymmetrisch profiel van de beek: een luwe oever aan de 
zuidgerichte zijde, een steilere oever aan de noordgerichte zijde. 
In het deelgebied moet ruimte worden gevrijwaard voor waterberging. Aan een herinrichting ifv ruimte voor 
water dient een eco-hydrologische studie vooraf te gaan. 
Ook de kleinschalige waterelementen vormen een belangrijk en bepalend onderdeel van het gebied. De 
watergangen, grachten en (kasteel-)vijvers blijven behouden. 
Bij de verdere ontwikkeling van het gebied is aandacht voor infiltratiegevoeligheid en grondwaterkwetsbaarheid. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concept: storende infrastructuur bufferen 
De E40 en de grootschalige bebouwing (opleidingscentrum) langs de snelweg vormen een barrière in het gebied. 
Deze barrière wordt zo veel als mogelijk verzacht door het voorzien van een bosbuffer. Een beboste rand vormt 
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enerzijds een visuele buffer vanaf het openruimtegebied ten opzichte van de grootschalige bebouwing, parking 
en infrastructuur. Bovendien kan bos ook functioneren als een geluidsbuffer ten opzichte van de E40.Door de 
ligging in een overstromingsgevoelig gebied heeft de locatie ook belangrijke nadelen voor de bestaande 
bebouwing. Mochten er zich concrete opportuniteiten voordoen zijn verdere gesprekken nodig om de 
waterhuishouding van het gebied te herstellen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concept: creëren van gradiënten 
De Rosdambeekvallei is een zeer gevarieerd gebied, er wordt bewust gekozen om de bestaande gradiënten te 
versterken.  
Het noorden bestaat uit een eerder gesloten bebost landschap. In het oosten wordt de bebouwde rand 
afgewerkt met kleinschalige bosjes (gesloten landschap). Het zuiden bestaat uit halfopen kasteelparken. In het 
westen vormt een kleinschalige tuinbouwzone de overgang naar de Afsneekouter. Op die manier wordt hier een 
overgang gevormd tussen een halfopen kleinschalig naar een open, grootschalig landschap. Tegelijkertijd vormt 
deze zone ook de overgang tussen de hoger gelegen kouter en de langer gelegen vallei van de Rosdambeek. 
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Concept: uitbouwen tragewegennetwerk 
Het gebied is nu reeds een aantrekkelijke omgeving voor wandelaars en fietsers. De Rosdambeekvallei wordt 
doorkruist door een aantal trage wegen. Dit netwerk wordt behouden, hersteld en verder uitgebouwd. Het 
tragewegenplan voor Afsnee en Sint-Denijs-Westrem vormt de basis bij de uitbouw van dit tragewegennetwerk. 
 
De Duddegemstraat en Kleine Duddegemstraat zijn ook volgens het BPA Afsnee zuid aangeduid als trage weg 
(zone voor wandelwegen).  Deze wegen blijven dus gereserveerd voor traag verkeer in eerste instantie. Dit wordt 
dan ook zo opgenomen in de bijzondere voorschriften. 
 
 

 

 
 
 

7. uitvoering van het RUP 

Het deelgebied is voor een groot deel private eigendom en is gedeeltelijk waardevol, maar heeft veel potentieel 
om verder te ontwikkelen tot een volwaardige natuurkern. 
 
bos ten noorden van E40 
Dit gebied is een waardevolle natuurkern nabij de Leievallei. Het gebied is volledig in private eigendom.  
 
De percelen direct palend aan het deelgebied Rosdambeekvallei, volgens de huidige situatie reeds gelegen in een 
natuurbestemming, worden momenteel beheerd door een erkende natuurvereniging. Het is dan ook zinvol om 
het broekbos dat herbestemd wordt in voorliggend RUP binnen datzelfde natuurbeheer in te passen. Een 
schaalvergroting verhoogt de effectiviteit van de natuurbescherming. Het beheer van grotere aaneengesloten 
gebieden is ook veel kostenefficiënter. Mogelijk kan voor het beheer van deze gronden samengewerkt worden 
met buurtbewoners en lokale landbouwers, wat bijdraagt tot een grotere betrokkenheid en interactie.  
 

In die zin is de Stad Gent geen voorstander om het natuurgebied ten noorden van de E40 in eigen beheer te 
hebben. Dit zou zorgen voor een versnipperde situatie. De Stad Gent heeft dan ook niet de intentie om deze 
percelen te verwerven, maar kan subsidies verlenen aan een erkende natuurvereniging bij de verwerving van 
percelen. 
 
 
percelen ten zuiden van E40 
Het deelgebied is zo goed als volledig in private eigendom. Hoewel het deelgebied al een biologische waarde 
heeft, is de bestemming als “zone voor natuur” en de doelstelling om hier aan bosuitbreiding te doen nog 
onvoldoende gerealiseerd. 
 
In functie van het actief uitvoeren van het RUP en hier aan een gerichte bosuitbreiding te kunnen doen, heeft de 
Stad Gent de bedoeling om deze percelen (op middellange tot lange termijn) te verwerven. Op die manier kan 
hier een gepast natuurbeheer worden gevoerd en kan er tegelijkertijd ook op weloverwogen plekken effectief 
bos aangeplant worden. Daarom wordt het deelgebied, ten zuiden van de snelweg, voor wat betreft de nog te 
realiseren natuur- en boswaarden en in functie van ruimte voor water en doorwaadbaarheid, opgenomen in het 
onteigeningsplan dat bij voorliggend RUP wordt gevoegd. Zonder onteigening kunnen de bestemming en de 
doelstellingen voor het gebied moeilijk of niet gerealiseerd worden. 
 
In deze zone is 1 private woning met bijhorende tuin gelegen. Het is uiteraard niet de bedoeling om deze woning 
en tuin te onteigenen. Dit perceel kan in private eigendom behouden blijven. Concreet betekent dit dat het 
perceel Kleine Duddegemstraat 29 niet wordt opgenomen in het onteigeningsplan.  Voor de private tuinen zal in 
eerste instantie onderzocht worden of met de eigenaars beheersafspraken kunnen gemaakt worden in functie 
van het realiseren van de hierboven beschreven doelstellingen. Dit geldt ook voor de percelen horende bij de 
bestaande dierenartsenpraktijk. Via beheersafspraken kan een oplossing uitgewerkt worden waarbij de praktijk 
de bestaande gronden onder voorwaarden verder kan gebruiken op een manier die bijdraagt aan het realiseren 
van de natuurdoelstellingen voor dit gebied.  
De overige private woningen zijn buiten de afbakening van voorliggend RUP groen gehouden.  
 

8. register planbaten en planschade 

Het grootste gedeelte van het deelgebied Rosdambeekvallei is op dit moment niet bebouwbaar volgens het 
huidige BPA, hiervoor kan dan ook geen planschade gevraagd worden. Ook voor de woning gelegen in de Kleine 
Duddegemstraat 29 zijn volgens het huidige BPA enkel verbouwingswerken zonder uitbreiding qua 
grondoppervlakte of volume toegelaten. De herbestemming houdt geen bijkomende beperkingen in, zodat ook 
hier geen planschade van toepassing is. 
 
Langs de Lauwstraat zijn echter twee bebouwbare percelen gelegen binnen een goedgekeurde verkaveling. Door 
het herbestemmen van deze percelen naar zone voor natuur, worden deze percelen onbebouwbaar. De 
eigenaars kunnen hiervoor planschade vragen. 
 
Het deelgebied is voor een groot gedeelte gelegen in geregistreerd landbouwgebruik. Het betreft voor een groot 
deel zonevreemd landbouwgebruik, zodat de eigenaars geen kapitaalschade kunnen vragen. De percelen tussen 
de E40, de bedrijfsgebouwen van Syntra en de Duddegemstraat bevinden zich wel binnen een agrarische 
bestemming. Voor deze percelen kunnen de eigenaars kapitaalschade vragen. 

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA Afsnee zuid, strijdig met het voorliggend gemeentelijk 
RUP worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van voorliggend gemeentelijk 
RUP vallen: 
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- zone voor parkgebied 
- zone voor landbouw en land- en tuinbouwbedrijven 
- zone voor wandelwegen 
- zone voor waterlopen 
- zone voor open bebouwing 
- zone voor koeren en tuinen.    
 
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: 
- parkgebied 
- agrarisch gebied 
- landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 
Voor de realisatie van dit RUP wordt verkaveling 1962 SDW 139/00 opgeheven voor wat betreft lot 36 en lot 37. 

10.  landbouwimpact 

Het betreft voornamelijk zonevreemde landbouw. 
 
In het noorden, in het agrarisch gebied, is een geregistreerde landbouwer gelegen. Het betreft echter een 
hobbylandbouwer. Het is onduidelijk welke en hoeveel gronden deze gebruikt. 
 
De serre van een orchideeënkwekerij, momenteelzonevreemd (parkgebied) gelegen, valt buiten de contour van 
het deelgebied.  Inrichting van de omgeving dient rekening te houden met de bezonning en het microklimaat 
noodzakelijk voor de orchideeëkwekerij. 
 
 
Palend aan het deelgebied is de landbouwbedrijfszetel een bioboer gelegen. Deze boer zet in op korte-keten-
omloop en heeft een hoevewinkel.  De gronden binnen het deelgebied kunnen binnen de bedrijfsvoering 
mogelijk ingezet worden  onder een vorm van voedselbos. In die zin kunnen hier ook de vooropgestelde 
natuurdoelstellingen gehaald worden.Verdere afspraken hierover zijn nodig. 
 
Twee percelen langs de Leieriggestraat horen bij een dierenartsenpraktijk (eveneens geregistreerd als 
landbouwbedrijf).  In eerste instantie zal  onderzocht worden of met de eigenaars beheersafspraken kunnen 
gemaakt worden in functie van het realiseren van de hierboven beschreven doelstellingen. 
 
Om de impact van het RUP Groen voor de landbouw in kaart te brengen werd aan de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) de opdracht gegeven om een landbouweffectenrapport (LER) op te maken met inbegrip van een voorstel 
van mogelijks te nemen flankerende maatregelen. Deze voorstellen zijn gebaseerd op de mogelijkheden die het 
bestaande juridisch kader te bieden heeft en op de wensen van de betrokken landbouwers. 
De gegevens van VLM die voor deze studie zijn gebruikt, zijn: 
– de registratie van de gebruikspercelen voor het productiejaar 2017 (perceelsgegevens); 
– de aangifte van de diergegevens voor het productiejaar 2016 (bedrijfsgegevens). 
 
Perceelskenmerken van de landbouw in het deelgebied Rosdambeekvallei: 

 totale oppervlakte (in ha):                                              42 

 oppervlakte in landbouwgebruik in 2017 (in ha):       18,1 

 aantal gebruikspercelen:                                                27 

 % in landbouwgebruik:                                                    45 

 aantal gebruikers:                                                            8 
 

 
 
De kenmerken van de  landbouwbedrijven actief in het deelgebied Rosdambeekvallei zijn onderzocht aan de 
hand van: 

 economische omvang en inkomen uit land- en tuinbouw; 

 leeftijd van de bedrijfsleider en opvolging; 

 toekomstplannen van het bedrijf; 

 ruwvoederbalans; 

 mestbalans. 
 
Op basis van deze analyse zijn in het LER de effecten op de landbouw beschreven. De verschillende effecten zijn 
weergeven op de kaarten in het LER. Voor dit deelgebied kan geconcludeerd worden dat de impact aanzienlijk is. 
Rekening houdend met de conclusies uit het LER is voor dit deelgebied nood aan verder onderzoek naar 
flankerende maatregelen. De opties die de Stad Gent hiervoor in eerste instantie verder wenst te onderzoeken 
zijn beschreven in de algemene toelichtingsnota.  
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604 - deelgebied Sint-Denijs-Westrem – Kareelstraat              

TOELICHTINGSNOTA 

1. situering 

Het deelgebied Kareelstraat grenst in het noorden en westen aan de Leie. Het ligt op het einde van de 
doodlopende Kareelstraat in Sint-Denijs-Westrem, in de nabijheid van de R4.  
 
Het deelgebied wordt gevormd door twee kadastrale percelen op het einde van de Kareelstraat. 

2. ruimtelijke context 

Het perceel vormt een open gebied in een verkaveling tussen de Beukenlaan en de Leie. Het is gesitueerd in een 
bocht van de Leie. Het noordelijke perceel bestaat uit een gazon. De oever werd versterkt. Op het perceel is een 
gebouw (berging/magazijn) gelegen.  
Het zuidelijke perceel is een verruigde natte zone met opgaand groen. Dit perceel heeft een natuurlijke oever. 
 
Het deelgebied Kareelstraat is gekarteerd als biologisch zeer waardevol permanent cultuurgrasland met relicten 
van halfnatuurlijke graslanden, het zuidelijke perceel betreft een biologisch minder waardevol (deel van een) 
perceel met waardevolle elementen open bebouwing (40 – 70 %) met opgaand groen. 
 

 
 
 
Het betreft een gebied met waardevolle natuur en heeft veel kansen om verder aan natuurontwikkeling te doen. 
Daarnaast is het gebied door de Vlaamse Overheid geselecteerd als signaalgebied (zie punt 3) en is 
herbestemming verplicht (zie verder). Het deelgebied heeft een oppervlakte van 1 ha en is volledig in private 
eigendom.  

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 deelgebied komt overeen met twee kadastrale percelen die niet rechtstreeks palen aan de openbare weg. 
Het gedeelte dat rechtstreeks op de Kareelstraat uitkomt is afgescheiden van het perceel en wordt niet 
opgenomen in het thematisch RUP groen. 

 
Het noordelijke perceel bestaat voornamelijk uit gazon. Hierop is een gebouw (magazijn/berging) gelegen. Het 
zuidelijke perceel is een verruigde zone met veel opgaand groen. 
 
Het zuidelijke perceel en de oeverzone is effectief overstromingsgevoelig. Het overige gedeelte van het 
noordelijk perceel is mogelijk overstromingsgevoelig. 
 

 
 

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.  
 
De site is gelegen in het stedelijk gebied volgens het gewestelijk RUP afbakening grootstedelijk gebied Gent .  
Het deelgebied is aangeduid als “woongebied” volgens het gewestplan. 
 
Het deelgebied grenst aan een bevaarbare waterloop, namelijk de Leie, hier ook Grensleie genoemd. 
 

5. planningscontext 

Groenstructuurplan 
In de gewenste groenstructuur volgens het Groenstructuurplan is het deelgebied aangeduid als onderdeel van de 
riviervallei en in een meersenlandschap.  
 
Signaalgebied 
Het deelgebied Kareelstraat is door de Vlaamse Overheid aangeduid als signaalgebied (ID: SG-R3-GKA-04) 
(goedgekeurd door CIW op 22/06/2016). Het vervolgtraject, zoals voorbereid door het CIW voor dit 
signaalgebied moet nog voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering. De fiche waarin dit vervolgtraject wordt 
beschreven vormt een vertaling van de Visie Integraal Waterbeleid, waarin gestreefd wordt naar het optimaal 
behoud van de waterconserveringsgebieden en de actuele en potentiële waterbergingsgebieden. 
Multifunctionaliteit tussen deze gebieden met de sectoren huisvesting en industrie is niet aangewezen. Voor dit 
signaalgebied wordt dan ook volgende beleidsoptie voorgesteld: Voor het signaalgebied kan bijgevolg voor een 
scenario C geopteerd worden waarbij de waterbergende functie van het signaalgebied behouden blijft bij de 
herbestemming van het signaalgebied naar een natuurfunctie.  
Dit werd bekrachtigd door het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR 31/03/2017), waarbij de Vlaamse Regering 
heeft beslist dat de Stad Gent een RUP opstelt voor de bestemmingswijziging naar natuur. 
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Figuur 1: bron: geoloket.vmm.be 

 
Er zijn geen specifieke toekomstplannen of inrichtingsplannen gekend. 

6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 

De groenzone is onderdeel van de Leievallei en heeft een hoge biologische waarde. Deze oeverstrook vormt één 
van de weinige onbebouwde zones in de nabije omgeving.  Het deelgebied is volgens de gewenste 
groenstructuur van het Groenstructuurplan onderdeel van het meersenlandschap. Bovendien is het perceel 
effectief overstromingsgevoelig en aangeduid als signaalgebied. De aanduiding tot signaalgebied heeft tot gevolg 
dat ervoor gekozen is om de waterbergende functie te behouden en dat hier geen woonfunctie toegelaten kan 
worden. Het CIW adviseert om het signaalgebied een natuurfunctie te geven.  
 
Omwille van deze redenen wordt ervoor gekozen om de natuurwaarde van het gebied planologisch te 
beschermen en bij voorkeur te verhogen, door er de gepaste bestemming als “zone voor natuur” aan te 
koppelen. 
 
Door de herbestemming kan de gewenste groen- en natuurstructuur langs de Leie verder worden uitgebouwd, 
waardoor deze nog meer als een dragende as van de natuurlijke structuur en als ecologische verbinding kan 
functioneren. 
 
Er zijn geen bijzondere voorwaarden van toepassing voor dit deelgebied. De algemene stedenbouwkundige 
voorschriften voor “zone voor natuur” zijn geldig.  

7. uitvoering van het RUP 

Gezien het een bestaand biologisch waardevol perceel betreft, is de nieuwe bestemming reeds gerealiseerd. Er 
hoeven dus geen specifieke acties ondernomen te worden. 
 
Het grasland is in private handen. Indien de eigenaar afstand zou willen doen van dit gebied, 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.  

8. register planbaten en planschade 

Beide percelen bevinden zich op dit moment in een woonbestemming en zijn bijgevolg bebouwbaar. Door de 
herbestemming in het thematisch RUP groen verdwijnen deze bouwrechten. In de huidige situatie zijn de 
percelen niet rechtstreeks gelegen aan een voldoende uitgeruste weg. De percelen zijn wel in dezelfde 
eigendom. In geval dat planschade gevorderd worden zal de rechtbank oordelen of dit in aanmerking komt voor 
planschade.  
 
De wijziging van het gewestplan heeft geen planbaten tot gevolg. 

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 er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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605 deelgebied Sint-Denijs-Westrem – Sint-Camillus                

TOELICHTINGSNOTA 

1. situering 

Het deelgebied Sint-Camillus situeert zich in Sint-Denijs-Westrem, tussen de Beukenlaan, de E40, de spoorweg 
tussen De Pinte en Gent-Sint-Pieters en de Steenaardestraat. 
 
Het deelgebied bestaat uit het park dat hoort bij het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus. De bestaande 
bebouwing langs de Beukenlaan en de Steenaardestraat (inclusief het bestaande tennisterrein) worden uit de 
afbakening van het deelgebied gehouden. 

2. ruimtelijke context 

Het deelgebied wordt omgeven door verkavelingen en bestaat uit een historisch kasteelpark. Op de Popp kaart 
(1842-1879) is het kasteelpark in zijn huidige vorm herkenbaar. In 1936 werd hier een psychiatrisch ziekenhuis 
opgericht. De gebouwen van het ziekenhuis zijn geconcentreerd langs de Beukenlaan en beperkt langs de 
Steenaardestraat. Het park is een sterk bebost groengebied met een grote centrale vijver. In het park staan een 
aantal dieren. 
 

 
Figuur 1: extract Popp kaart 

 
Deze zone is in zijn geheel aangeduid al biologisch waardevol park (privaat of openbaar). 
In tweede eenheid vinden we er vooral (jong) eiken haagbeuk bos. Midden in het bos en in de zuidelijke rand  
bevindt zich een gracht/vijver, gekarteerd als stilstaand water eutrofe plas (diverse plantengemeenschappen), 
daaraan grenst een soortenrijk bloemrijk gazon met soorten van schrale bodem en een perceeltje eiken-
haagbeukbos. Het eilandje bestaat eveneens uit (jong) eiken haagbeukbos. 
Meer richting Steenaardestraat zijn een paar percelen gekarteerd als gazon met meer algemene soorten 
(madeliefje, paardenbloem); aansluitend op de gebouwen kant Beukenlaan zijn delen van percelen aangeduid als 
gesloten en dichte bebouwing met weinig groen (5 – 20%). 
 
De gracht/vijver gekarteerd als stilstaand water eutrofe plas is een verboden te wijzigen vegetatie volgens het 
natuurdecreet. 
 

 
 
 
Het betreft een bestaand ecologisch waardevol parkgebied. Het gebied heeft een oppervlakte van 7,1 ha en is in 
eigendom van een semi-publieke instelling (neuro-psychiatrische kliniek Sint-Camillus). 

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 private park is sterk bebost, met aan de noordzijde een eerder open grasvlakte. Er is een centrale vijver, een 
kleinere waterpartij en een brede gracht. In het park leven een aantal dieren (gevogelte en kleinvee). Langs de 
brede gracht staat een gebouw dat toegankelijk is met gemotoriseerd verkeer. 
Het park is enkel toegankelijk voor patiënten en werknemers van het ziekenhuis. 

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 Sint-Camillus 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” 
volgens het gewestplan. 
 
Het hoofdgebouw aan de Beukenlaan, buiten de contour van het thematisch RUP groen, is opgenomen in de 
inventaris bouwkundig erfgoed als  “kasteel Hamelinck”. 

5. planningscontext 

In de gewenste groenstructuur uit het Groenstructuurplan is het park aangeduid als onderdeel van het 
“kasteelpark” en als “bos”. 
 
Er bestaan voor zover gekend voor deze site en meer bepaald voor het park geen masterplannen of 
inrichtingsplannen. 
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6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 

Het private park van het Sint-Camillusziekenhuis vormt een stapsteen in de ruimere groenstructuur. Het is op 
macroschaal namelijk gelegen tussen de Leievallei en het bosje langs de Jean-Baptiste de Ghellincklaan en het 
kasteeldomein Puttenhove. Maar nog belangrijker is dat het uitgestrekte en beboste park een groene long vormt 
voor de woonomgeving. Om deze waardevolle groengebieden expliciet te beschermen, krijgen deze voor zover 
dit nog niet het geval is, in voorliggend thematisch RUP groen een gepaste groene bestemming. 
 
Het voormalige kasteelpark heeft geen bescherming vanuit erfgoedkundig oogpunt, maar heeft desalniettemin 
een belangrijke cultuurhistorische waarde. Het geheel bleef intact en de vijver en waterpartijen zijn goed 
bewaard. Een bescherming in het thematisch RUP groen heeft dan ook tot doel om te voorkomen dat het park 
wordt aangesneden en ook zijn cultuurhistorische waarde behoudt.  
 
Bovendien is het park aangeduid als bosgebied op de gewenste groenstructuur uit het Groenstructuurplan. Deze 
beboste omgeving vormt een meerwaarde op vlak van belevingswaarde, luchtkwaliteit, klimaatadaptatie en 
welzijn, ook voor de ruimere omgeving en zonder publiek toegankelijk te zijn. Het beboste park vormt een 
waardevolle groenbuffer langs de E40. 
 
Op de site van het ziekenhuis, langs de Beukenlaan en Steenaardestraat, blijven nog voldoende mogelijkheden 
behouden voor verbouwingen en/of uitbreidingen aansluitend op de bestaande bebouwing. In functie van het 
optimaliseren van de ziekenhuiswerking kunnen verbouwingwerken of beperkte uitbreidingen aan het 
bestaande gebouw centraal in het park toegelaten worden. Het is hierbij echter niet de bedoeling dat hiervoor 
waardevol groen sneuvelt. 
 
Tussen het ziekenhuis en de bebouwing langs de Beukenlaan ten westen van het ziekenhuis, wordt de bestaande 
groenbuffer met een breedte van 5m eveneens planologisch beschermd. 
 
Gezien de context krijgt het gebied de gepaste bestemming als “zone voor park”. Het deelgebied is onderdeel 
van een psychiatrische site waar het intieme en rustige karakter voorop staat. Het park is bedoeld voor de 
patiënten, werknemers en bezoekers die nood hebben aan een rustige omgeving. Het is dan ook niet de 
bedoeling om met de herbestemming ook de openstelling voor publiek af te dwingen.  

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. Er wordt dan ook geen verdere actie 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. Maar er 
blijven voldoende bouwmogelijkheden op de site behouden, buiten de contour van het RUP en kleine 
uitbreidingswerken aan de bestaande bebouwing blijven toegelaten. De herbestemming heeft bijgevolg geen 
bouwverbod voor het volledige perceel en site tot gevolg. Er is dan ook geen planschade van toepassing. 
 
De herbestemming heeft geen planbaten tot gevolg. 

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 openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen. 
 
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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605 deelgebied Sint-Denis-Westrem – Sint-Camillus: bijzondere voorschriften 

 

 

zone voor privaat park (PP) – Sint-Camillus 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 

   

Bijzondere voorschriften Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “zone voor privaat park” is van toepassing voor zover dit 

niet afwijkt van de hier opgesomde voorschriften. Bij eventueel afwijkende voorschriften hebben de 

bijzondere steeds voorrang op de algemene voorschriften. 

 

Gemeenschapsvoorzieningen is een toegelaten functie. 

 

De herbestemming van het park heeft de bedoeling om de cultuurhistorische waarde ervan en het bos 

te beschermen. De werking van het ziekenhuis mag hier echter niet onder lijden. Daarom zijn 

verbouwingswerken en kleinschalige uitbreidingen aan het bestaande gebouw in het park toegelaten. 

Deze werken moeten in functie van de werking van het ziekenhuis gebeuren en met voldoende respect 

en aandacht voor het aanwezige waardevol groen. Het privaat park is toegankelijk voor gemotoriseerd 

verkeer. Het is echter niet toegelaten om parkeerzones in het park aan te leggen. 

 

 

  

 

 

In deze zone voor privaat park zijn gemeenschapsvoorzieningen toegelaten.  

 

Het bestaande gebouw kan behouden worden in functie van de 

gemeenschapsvoorziening. Het gebouw kan onderhouden worden, verbouwd worden, 

herbouwd worden of uitgebreid worden met 25% van de footprint van het gebouw.  

 

Gemotoriseerd verkeer wordt toegelaten in functie van de gemeenschapsvoorziening. 

Parkeren in het park wordt niet toegelaten.  

 


