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1 INLEIDING 

Voorliggende nota betreft het verzoek tot raadpleging voor het concept van het 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan concept-RUP nr. 164 ‘Wonen aan het Rabot, 

hierna RUP genoemd. Dit concept-RUP werd goedgekeurd op 5 december 2013 door 

het college van burgemeester en schepenen. 

 

De opmaak van dit RUP gebeurt in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan Gent (RSG), goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 09/04/2003. De 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat ruimtelijke uitvoeringsplannen worden 

opgemaakt ter uitvoering van een ruimtelijk structuurplan. Het RSG vormt het ruimtelijk 

kader waarbinnen in Gent een gemeentelijk RUP tot stand komt.  

 

In onderstaande hoofdstukken wordt een screening gedaan van de mogelijke 

milieueffecten die kunnen optreden door uitvoering van het RUP. Indien nodig worden er 

milderende maatregelen voorgesteld. Als referentiesituatie/nulalternatief wordt 

vertrokken van de actuele toestand op het terrein en de functies die het plangebied op 

dit moment vervult, zoals grotendeels omschreven in navolgende hoofdstukken. 

 

Plan-MER-plicht 

Het RUP vormt mogelijks het kader voor de toekenning van een vergunning voor een 

project opgesomd in bijlage I, II of III van het project-m.e.r. besluit van 10 december 

2004. Zowel de ondergrondse parking als de zone voor stedelijk wonen in het Rabot 

staan opgesomd in rubriek 10 b van bijlage III: stadsontwikkelingsprojecten, met 

inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen (projecten die niet onder 

bijlage II vallen). Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal 

niveau, aangezien het om een terrein van ca. twee hectare gaat in het stadscentrum van 

Gent. In deze screeningsnota worden de mogelijke milieueffecten onderzocht, waarmee 

kan aangetoond worden dat het RUP screeningsgerechtigd is.  

 

Initiatiefnemer 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent is initiatiefnemer van 

het ruimtelijk uitvoeringsplan en bijgevolg ook van de screening van de plan-MER-plicht. 

 

Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving en afbakening van het 

plangebied gegeven. Vervolgens komen in hoofdstuk 3 de juridische en beleidsmatige 

context aan bod. Hoofdstuk 4 onderzoekt de mogelijke gevoeligheden van het 

plangebied en de aanzienlijke milieueffecten van het plan. In hoofdstuk 5 wordt een 

motivatie gegeven waarom er geen plan-MER wordt opgemaakt en tot slot wordt in 

hoofdstuk 6 een verzoek van raadpleging aan de adviesinstanties gemaakt. De drie 

bijlagen zijn de figurenbundel, de conceptnota en de verkeerskundige voorstudie van 

het concept-RUP.  

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

81985805/R/873236/Mech  Screening concept-RUP Wonen aan het Rabot 

Juni 2014 - 2 - Definitief rapport 

  

  

 

2 BESCHRIJVING EN AFBAKENING PLANGEBIED 

Figuur 2.1: Feitelijke en juridische toestand  

Figuur 2.2: Situering luchtfoto met toponiemen 

Figuur 2.3: Grafisch plan – concept 

 

2.1 Situering en begrenzing 

Het plangebied van het RUP nr. 164 Wonen aan het Rabot ligt binnen de 19e eeuwse 

Rabotwijk, net ten noorden van het historisch centrum. De belangrijkste straten van het 

plangebied zijn de Opgeëistenlaan en het Griendeplein. Het gebied ligt tussen de 

straatwanden van de Begijnhoflaan, de Katholieke Hogeschool (KAHO), de Filips Van 

Cleeflaan, en het Rabotpark. De oppervlakte bedraagt 4,66 ha. 

 

2.2 Feitelijke toestand 

De feitelijke situatie van het plangebied is weergegeven op figuur 2.1. Een luchtfoto met 

weergave van de belangrijkste toponiemen is voorzien in figuur 2.2.  

 

De drie sociale woontorens zijn omringd door woongroen. Binnen het plangebied 

bevindt zich ook het knooppunt van openbaar vervoer Griendeplein, en een deel van de 

verkeersas Begijnhoflaan/Opgeëistenlaan/Blaisantvest. Het plangebied wordt omringd 

door een aantal grotere structuurbepalende gehelen, zoals de Rabotwijk met kleine 

rijwoningen, de hogeschool KAHO, en een groenstructuur bestaande uit het Rabotpark, 

de groene dreef achter het gerechtsgebouw, en de cluster paardekastanjes zijde 

Begijnhoflaan. In de Rabotwijk in het bijzonder zijn de hoge woondichtheid en de lage 

woonkwaliteiten kenmerkend. Binnen de kleine stadsring R40, zijn Rabot en Brugse 

Poort de wijken met de kleinste bouwblokken, en het grootste groentekort. 

 

Bij de verschillende disciplines in hoofdstuk 4 wordt aanvullende info over de feitelijke 

toestand opgenomen. 
 

2.3 Kadering plandoelstelling 

Vandaag zijn er op de site Rabottorens 572 sociale huurappartementen, verdeeld over 

drie woonblokken. De kwaliteit van deze woningen voldoet niet meer. Bovendien zijn er 

problemen inzake sociale veiligheid. De woontorens zijn gelegen in een kansarme buurt, 

die nood heeft aan nieuwe impulsen. De eigenaar, de sociale huisvestingsmaatschappij 

woninGent, heeft in 2005 de opdracht gegeven tot opmaak van een haalbaarheidsstudie 

voor de renovatie van de Rabottorens, dit in vergelijking met alternatieven zoals 

vervangingsbouw. 

 

Na diverse studies is in maart 2009 de keuze gemaakt om te slopen en te vervangen. 

Daarmee worden ze - na 40 jaar dominantie over de Gentse skyline - vervangen door 

lagere bebouwing. De bouwfysische, maatschappelijke en economische parameters 

waren het meest bepalend voor de beslissing tot afbraak. Maar ook stedenbouwkundig 

valt afbraak te verdedigen, met name het feit dat de hoogbouwwijk een duidelijke breuk 

vormt te midden van het omringende kleinschalige stadsweefsel, en ook staan de 

Rabottorens een volwaardige verbinding met de binnenstad in de weg voor voetgangers 
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en fietsers. Bovendien belemmeren de torens het zicht vanop en langs de Brugse Vaart 

op de historische torenrij in de binnenstad. 

 

In 2008-2009 is in opdracht van de Stad Gent een ‘stedenbouwkundige voorstudie voor 

de site Rabottorens’ opgemaakt. Het resultaat is de stedenbouwkundige basis voor de 

vervangingsbouw: het zogenaamde strokenconcept, opgemaakt door WIT-architecten. 

Voor de vervanging is de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nodig, 

omdat het geldende BPA nr. 22bis Rabot enkel renovatie of heropbouw binnen de 

bestaande volumes toelaat. 

 
De vier modellen die uit het schetsmatig ontwerpend onderzoek naar voor kwamen, 

worden beschreven in de conceptnota in bijlage. 

 

2.4 Stedenbouwkundig vooronderzoek 

Begin 2008 kreeg het beleid van de Stad Gent het signaal van woninGent dat de 

haalbaarheidsstudie ‘renovatie versus vervangingsbouw’ verder was uitgewerkt. 

Vervangingsbouw was een mogelijke piste. Volgende studies werden uitgevoerd: 

 

 Stedenbouwkundige potenties van de site Rabottorens (2006); 

 Strokenmodel – basisconcept voor de vervangingsbouw (2009); 

 Contour/conceptstudie voor het Griendeplein (2011); 

 Open Oproep Vlaams Bouwmeester (2012); 

 Stedenbouwkundig typologisch voorontwerp (2013). 

 

Deze worden verder besproken in de conceptnota in bijlage. 
 

2.5 Planalternatieven 

Het nulalternatief is de situatie waarbij het voorgenomen plan niet zou gerealiseerd 

worden. Voor voorliggend RUP zouden de Rabottorens dan niet ontruimd en afgebroken 

worden, maar hun functie als sociale woontorens blijven vervullen. Echter vertonen deze 

niet meer voldoende woonkwaliteiten en zijn ze bovendien niet brandveilig. Een  

duurzame woonoplossing dringt zich dan ook op.  

 

Dit screeningsdocument beoordeelt het RUP en grafisch plan zoals het nu voorligt en 

gaat er van uit dat de afwegingen die zijn gedaan in het ontwerpend onderzoek niet 

opnieuw doorgelicht dienen te worden. Bovendien bevinden deze zich op een 

detailniveau dat verder gaat dan het RUP en haar voorschriften zelf. 

 

De screening heeft voornamelijk tot doel om na te gaan of er aanzienlijke milieueffecten 

kunnen optreden en er bijgevolg een plan-MER noodzakelijk is. De onderzochte 

inrichtingsvarianten verschillen niet in die mate van elkaar dat er significante verschillen 

in de effectbeoordeling te verwachten zijn. 

 

Uiteraard kunnen de aspecten die voortvloeien uit het onderzoek binnen de screening er 

toe leiden dat er bijkomende voorstellen worden gedaan ter verfijning van de 

voorschriften of het vastleggen van de planperimeter. 
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2.6 Concept grafisch plan 

Het grafisch plan wordt afgebeeld op figuur 2.3 en ingezoomd weergegeven op 

onderstaande illustratie 2.1. 

 

In het RUP worden vier bestemmingszones afgebakend: 

 zone voor wonen (Z1); 

 zone voor waardevol erfgoed (Z2); 

 zone voor groen (Z3); 

 zone voor wegen (Z4). 

 

 
Illustratie 2.1:  Zoom van grafisch plan - concept 

 

De afbakening en ligging van de zones is weergegeven op bovenstaande illustratie. In 

onderstaande paragrafen worden deze zones besproken. Aanvullend komen volgende 

aanduidingen voor:  

 open ruimte- en zichtrelatie; 

 groene woondreef (aanduiding indicatief); 

 verplichte bouwlijn; 
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 verplicht niet-woonfuncties op het gelijkvloers. 

Deze worden verduidelijkt in de conceptnota in bijlage. 

 

 

2.6.1 Zone voor wonen (Z1) 

Tabel 2.1: zone wonen 

 NIET VERORDENEND  

 

VERORDENEND 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 

Bestemming Gezien de topligging aan een 

knooppunt voor openbaar vervoer, 

de nabijheid van de binnenstad, en 

het tekort aan woningen in de stad, 

wordt de klemtoon gelegd op de 

woonfunctie. Aanvullend aan het 

wonen leent deze plek zich ook tot 

een brede waaier aan denkbare 

invullingen. 

Wonen (minimaal 70% van de totale som van 

alle bruto vloeroppervlaktes, per gebouw, en 

van alle gebouwen samen, per aanvraag 

stedenbouwkundige vergunning, 

verkavelingsaanvraag of aanvraag 

stedenbouwkundig attest), detailhandel, 

gemeenschapsvoorziening, dienstverlening, 

hotel, restaurant, café, sociaal-culturele 

inrichtingen, kantoorfunctie, ambacht en 

kleinbedrijf, recreatieve en toeristische 

accommodatie, openbare nutsvoorzieningen. 

Vormgeving en inplanting 

gebouwen 

De gebouwen moeten vorm krijgen 

als losstaande stroken, die quasi 

loodrecht op de Opgeëistenlaan 

staan. Ook moeten de gebouwen 

samen één lectuur vormen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volumes van de gebouwen 

mogen elkaar niet hinderen op vlak 

van leefbaarheid zoals licht, zicht, en 

akoestiek, en de 

stedenbouwkundige impact moet in 

evenwicht zijn met de omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

De gebouwen hebben volgende kenmerken: 

• de kopse gevels hebben een verplichte 

bouwlijn op de zonegrens zijde 

Opgeëistenlaan en zijde lineaire park ter 

hoogte van de Filips Van Cleeflaan, 

• de lange gevels mogen nooit meer dan 20 

graden afwijken ten aanzien van een 

loodrechte op de zonegrens zijde 

Opgeëistenlaan, 

• alle gebouwen hebben gelijkaardige kleuren 

en materialen. 

 

 

Per (deel)zone is de maximale bruto-

vloeroppervlakte, en de maximale 

bouwhoogte, aangeduid op het grafisch plan. 

De bouwhoogte moet lager zijn dan de 

maximum toegelaten bouwhoogte in zoverre 

de maximum toegelaten bouwhoogte een 

negatieve impact heeft op de 

(woon)omgeving. De criteria zijn: de volumes, 

de afstand tussen de gebouwen, de inkijk, de 

akoestiek, het licht en de bezonning, de 

verharde oppervlakte, de mobiliteit, de open 

ruimte, het groen. De vergunningverlenende 

overheid moet een lagere bouwhoogte 

opleggen of de vergunning weigeren in de 

mate dat toepassing van de maximum 
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Grotere rijtuigen moeten waar nodig 

ruimte krijgen om te circuleren. 

 

 

Er moet voldoende open 

onbebouwde ruimte zijn tussen de 

gebouwen, omwille van 

leefbaarheid, en ook omwille van de 

stedenbouwkundige strokenritmiek 

die in evenwicht moet zijn. 

toegelaten hoogte hinder doet ontstaan ten 

aanzien van de aanpalende gebouwen en 

percelen en/of dat de kwaliteiten van de 

aanvraag stedenbouwkundige vergunning of 

verkavelingsaanvraag niet gegarandeerd 

wordt. 

 

Uitkragingen mogen de hoofdvolumes van de 

gebouwen niet visueel verzwaren. Het 

voorzien van uitpandige terrassen over de 

volledige gevelbreedte van een gebouw is 

verboden. Uitkragingen die meer dan 0,60 

meter uitsteken boven openbaar domein, 

moeten minimum 4,00 meter vrije hoogte 

boven het maaiveld toelaten. Idem boven 

private buitenruimte, ter hoogte van de 

plaatsen waar vrachtwagens, brandweer e.d. 

moeten kunnen rijden. 

 

De maximale bebouwbare terreinoppervlakte 

per (deel) zone is aangeduid op het grafisch 

plan.  

 

Voorschriften inzake 

onbebouwde ruimte 

Het principe om zoveel mogelijk 

water te laten infiltreren in de grond, 

geldt ook voor private terreinen. En 

ook moeten de gebouwen te gast 

zijn in een groene parkomgeving. 

De terreindelen die verplicht onbebouwd 

blijven, laten 

zoveel als mogelijk infiltratie toe, en worden 

zo groen als mogelijk aangelegd. 

Vloer-plafondhoogte van 

de gebouwen 

Dens wonen wordt ruimtelijk 

gecompenseerd mede met een 

voldoende hoge plafondhoogte voor 

de woningen. 

 

De ruimtelijkheid van het 

Griendeplein en de Lievetuin worden 

mede bepaald door de ruimtelijkheid 

van aanpalende gebouwen, waarin 

voldoende (hoge) ruimte moet zijn 

voor de niet-woonfuncties. 

Woningen hebben een netto vrije vloer-

plafondhoogte van minimaal 2,60 meter. 

 

 

 

Ter hoogte van de zonegrens aan het 

Griendeplein en aan de Lievetuin - waar op 

het gelijkvloers verplicht niet-woonfuncties 

komen (zie grafisch plan) - heeft dat 

gelijkvloers een netto vrije vloer-

plafondhoogte van minimum 4,50 meter. 

Bijkomende 

afwegingscriteria 

Aangezien een (deel)zone in 

verschillende fases wordt ontwikkeld 

en nog niet gekend is hoelang dit zal 

duren, wordt gekozen voor flexibele 

voorschriften. Die voorschriften 

maken, binnen het streven naar 

kwaliteit, toch een aantal 

kwaliteitsvolle varianten mogelijk 

Iedere vergunningsaanvraag die in een 

(deel)zone een wezenlijke bijdrage levert aan 

de invulling van de zone zal getoetst worden 

aan bijkomende afwegingscriteria. Vrijgesteld 

hiervan zijn o.a.: tijdelijke vergunningen, 

werken van kleine omvang, kleine werken die 

niet relevant zijn voor de globale 

ontwikkeling. 
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Hiertoe kan het nuttig zijn om de 

vergunningverlenende overheid bijkomende 

informatie te bezorgen, bijvoorbeeld onder de 

vorm van een inrichtingsplan voor de 

volledige zone. Dit plan kan bijkomende 

informatie bevatten over onder meer de 

schaal, de morfologie en inpassing in de 

omgeving, de ligging ten opzichte van andere 

functies, de ontsluiting, parkeeroplossing, 

inrichting openbaar domein, de eventuele 

fasering, de waterhuishouding, enz. 

 

Iedere stedenbouwkundige of 

verkavelingsaanvraag die een belangrijke 

invulling geeft aan de zone, moet beoordeeld 

worden. Daarbij moet rekening gehouden 

worden met een kwalitatieve ontwikkeling van 

de totaliteit van de zone. 

 

Elke aanvraag zal getoetst worden aan 

volgende 

afwegingscriteria: 

• de mogelijkheid tot ruimtelijke en functionele 

samenhang waarbij de schaal, de morfologie, 

de ligging ten opzichte van andere functies, 

de groenstructuur (met ook aandacht voor de 

bestaande beeldbepalende groenstructuur), 

het materiaalgebruik, de structuur van de 

bebouwing en openbaar domein en de 

eventuele fasering bepalend zijn, 

• de mogelijkheid tot voldoende evenwicht 

tussen bebouwde en onbebouwde ruimte, 

met bijzondere aandacht voor voldoende 

woonkwaliteit, 

• het mogelijk maken van een duurzame 

mobiliteit over de volledige zone: op vlak van 

bereikbaarheid, autoluw karakter, 

parkeergelegenheid en verkeersopwekking, 

• een hoge graad van duurzaam bouwen, 

• streven naar een water robuuste wijk, met in 

volgorde van belangrijkheid: 

• maximale opvang en nuttig hergebruik van 

hemelwater, 

• buffering via groendaken, 

• maximaal inzet en op infiltratie, 

• buffering met vertraagde afvoer en een 

noodoverloop met een terugkeerperiode van 

20 jaar, 
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• waar mogelijk ook zuivering en hergebruik 

van grijs water (voor toiletspoeling en/of 

proceswater), 

 

2.6.2 Zone voor waardevol erfgoed (Z2) 

Tabel 2.2: zone waardevol erfgoed 

 NIET VERORDENEND  VERORDENEND 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 

Bestemming In de beschermde Rabottorentjes is 

een brede waaier aan invullingen 

denkbaar.  

Gemeenschapsvoorziening, 

dienstverlening, sociaal-culturele 

inrichtingen, recreatieve en 

toeristische accommodatie, hotel, 

restaurant, café, detail Handel, 

kantoorfunctie, ambacht en 

kleinbedrijf, openbare 

nutsvoorzieningen, wonen. 

 

2.6.3 Zone voor groen (Z3) 

Tabel 2.3: zone voor groen 

 NIET VERORDENEND  VERORDENEND 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 

Bestemming De zone moet deel uitmaken van 

het Rabotpark+, zijnde het 

Rabotpark, het Tondelpark en het 

Trambrugpark (zie bijlage bij de 

conceptnota). Samen moeten de 

parkdelen één geheel vormen o.a. 

op vlak van dreefstructuur, 

landschapskamers, 

waterelementen, zichtassen, 

bomenstructuur, en gebruik. 

Groen, met inbegrip van 

openluchtrecreatie. Infrastructuur 

voor basisexploitatie is toegelaten 

zoals, wandel- en fietspaden, 

toegangen tot gebouwen, 

waterinfrastructuur, kleinschalige 

recreatieve voorzieningen, 

verlichtingselementen, 

nutsvoorzieningen, straatmeubilair, 

en ook bedieningswegen en 

parkeerplaatsen voor bewoners, 

diensten en laden en lossen. Al 

deze infrastructuur moet tot het 

absoluut noodzakelijke beperkt 

blijven, en zo goed als mogelijk 

geïntegreerd worden in het groen. 

Het groen loopt zoveel als mogelijk 

visueel door rond de gebouwen van 

Z1 (zone voor wonen). Dus ook 

laag groen zoveel als mogelijk laten 

doorlopen tot tegen de gevels van 

deze gebouwen die vorm zullen 

krijgen als objecten die te gast zijn 

in het openbaar groen. 

Gebouwen en gesloten De groene ruimtes blijven In de zone geldt een bouwverbod, 
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constructies gevrijwaard van gebouwen en te 

grote gesloten constructies. 

met uitzondering van constructies 

die noodzakelijk zijn ter 

ondersteuning van de parkfunctie of 

rechtstreeks verband houden met 

openluchtrecreatie. Gesloten 

constructies zijn toegelaten voor 

zover de bruto-vloeroppervlakte niet 

meer bedraagt dan 100 m² voor de 

totale (deel)zone. De maximale 

bouwhoogte van gesloten 

constructies bedraagt 3,6 meter. 

Gesloten constructies mogen 

slechts 1 functionele bouwlaag 

bevatten. 

 

2.6.4 Zone voor wegen (Z4) 

Tabel 2.4: zone wegen 

 NIET VERORDENEND  VERORDENEND 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 

Bestemming Er moet voldoende ruimte zijn voor 

wegen. 

In deze zone zijn alle werken 

toegestaan die betrekking hebben 

op de aanleg, het beheer en het 

onderhoud van wegen. De inrichting 

van de zone is afgestemd op zijn 

functie als weg. De inrichting 

gebeurt zo dat zacht verkeer zich 

steeds veilig, direct en comfortabel 

kan verplaatsen. Deze ruimten 

worden qua materiaal en kleur 

sober, maar kwaliteitsvol ingericht. 

Bebouwing en constructies rond 

zone Z2 (zone voor waardevol 

erfgoed) 

Renovatie, transformatie en/of 

uitbreiding van de beschermde 

Rabottorentjes wordt op flexibele 

wijze mogelijk gemaakt. 

In Z4 is uitbreiding toegelaten van 

het beschermde gebouw in Z2 

(zone voor waardevol erfgoed). 

Deze uitbreiding(en) blijft (blijven) in 

totaal beperkt tot maximaal 

250 m² terreinoppervlakte, en 

maximaal 250 m² bruto-

vloeroppervlakte. De bouwhoogte 

blijft beperkt tot de gebouwhoogte 

van het bestaande gebouw binnen 

Z2. Een uitbreiding moet palen aan 

Z2, of in de onmiddellijke omgeving 

ervan liggen. Voor deze 

uitbreidingen gelden de 

bestemmingsvoorschrift en van Z2. 
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3 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT 

Figuur 3.1: RUP’s en BPA’s 

 

3.1 Juridische context 

3.1.1 Gewestplan 

Volgens het gewestplan (KB van 14 september 1977) ligt het plangebied in woongebied, 

en woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde (zie onderstaande 

illustratie 3.1). Ten oosten van het plangebied staat de Lieve aangeduid als bestaande 

waterwegen en de publieke groenzone aan de Kolveniersgang is bestemd als 

parkgebied. De zones zonder bestemming op onderstaande illustratie, werden 

herbestemd via het RUP 136 Bruggen naar Rabot (zie verder). 

 

 
Illustratie 3.1: Gewestplan ter hoogte van het plangebied 

 

3.1.2 Gewestelijk RUP ‘afbakening grootstedelijk gebied Gent’ 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft de Vlaamse Regering 

het grootstedelijk gebied van Gent afgebakend in een gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan (GRUP). Het plangebied ligt centraal binnen de grens van het 

gewestelijk RUP voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent (zie 

onderstaande illustratie 3.2). 
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Illustratie 3.2: GRUP afbakening grootstedelijk gebied Gent, oranje contour = indicatieve ligging 

plangebied (bron: agiv.be laatst geraadpleegd op 30/12/2013) 

 

3.1.3 Aanpalende RUP’s en BPA’s 

Het plangebied wijzigt voor een deel twee bijzondere plannen van aanleg (BPA) en één 

gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP): 

 

 BPA 22 bis Rabot 

Goedgekeurd bij Besluit van de gemeenschapsminister van 12/09/1988. Volgens 

het BPA 22 bis Rabot liggen alle bestemmingen binnen de afbakening van 

voorliggend RUP. Het gaat om de zone voor openbare wegen  enerzijds en zone 

voor gegroepeerde bouw van volkswoningen in hoogbouw anderzijds.  

 BPA 6/5 Waldam 

Goedgekeurd bij Besluit van de gemeenschapsminister van 17/01/1983. Volgens 

het BPA 6/5 Waldam komen volgende bestemmingen voor binnen de afbakening 

van voorliggend gemeentelijk RUP: 

 deel van de strook voor gesloten bebouwing; 

 deel van de strook voor koeren bergplaatsen; 

 deel van de openbare weg; 

 de volledige zone voor openbaar groen; 

 deel van de zone voor onderwijs. 

 RUP 136 Bruggen naar Rabot (deelgebied 1) 

Goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 19/03/2009. 

Volgens het gemeentelijk RUP 136 Bruggen naar Rabot (deelgebied 1) komt de 

Zone voor park (Z1.2.) voor binnen de afbakening van voorliggend RUP. 
 

De ligging en invulling van de aanpalende RUP’s en BPA’s ten opzichte van het 

plangebied is weergegeven op figuur 2.1 en figuur 3.1. 

 

Binnen het plangebied gelden er geen verkavelingsvergunningen. 
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3.2 Beleidsmatige context 

Voor de beleidsmatige context van het plan wordt de lezer doorverwezen naar de 

conceptnota van het RUP (in bijlage). Deze nota behandelt: 

 

 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (p12); 

 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (p12) 

 Ruimtelijk structuurplan Gent (p 15-20); 

 Omgevingsstudies (p 21); 

 Projecten in de omgeving (p 22); 

 Studies in functie van de vervangingsbouw (p 22-26). 
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4 GEVOELIGHEDEN VAN HET PLANGEBIED EN ONDERZOEK NAAR 

AANZIENLIJKE MILIEUEFFECTEN 

4.1 Discipline Mens 

Het voorgenomen plan houdt vier onderdelen in, zoals hierna opgelijst.  

 Het plan voorziet een herbestemming zone voor hoogbouwwoningen en aansluitend 

openbaar domein (BPA 22bis Rabot) en aansluitend een klein deel van een zone 

voor park (RUP Bruggen naar Rabot), in functie van vervanging van bestaande 

woontorens door een nieuw sociaal woonproject in een parkomgeving. Het huidige 

BPA laat enkel heropbouw van de bestaande volumes toe. Het voorgenomen plan is 

een wezenlijke wijziging ten opzichte van de huidige toestand en het huidige BPA 

die hierna aan verdere beoordeling wordt onderworpen. 

 Daarnaast wordt herbestemming voorzien van voorliggende delen van zone voor 

onderwijs, zone voor openbaar groen, een lot in een strook voor gesloten 

bebouwing en een strook voor koeren en autobergplaatsen (BPA 6 Waldam) tot 

zone voor wegen; de achterliggende perceelsdelen worden herbestemd van zone 

voor openbaar groen en strook voor koeren en autobergplaatsen tot zone voor 

groen. Dit ten behoeve van een toekomstige heraanleg van het Griendeplein tot 

knooppunt voor openbaar vervoer. Het gedeelte dat wordt opgenomen in de zone 

voor wegen van het voorgenomen plan is onbebouwd. Een deel is eigendom van 

Stad Gent, een deel van de Katholieke Hogeschool. Deze voorliggende gronden 

maken geen wezenlijk onderdeel uit van de achterliggende functies op de 

betreffende percelen (bv. als parking, tuin, buitenopslag of dergelijke), behalve de 

ondergrondse watertanks van het Katholieke Hogeschool, die onder het voorziene 

verruimde voetpad behouden kunnen blijven. De inname als zone voor wegen 

hindert het verder functioneren van deze functies dus niet. Het achterliggende 

perceelsdeel dat als zone voor groen wordt bestemd in het voorgenomen plan, was 

al bestemd als zone voor openbaar groen in het BPA. Het bestaande buurthuis in de 

houten chalet, kan blijven bestaan binnen de voorschriften van het voorgenomen 

plan. Het voorgenomen plan houdt op dit vlak dan ook geen wijziging in ten opzichte 

van de bestaande toestand of het huidige BPA. Verder onderzoek wordt niet nodig 

geacht om te stellen dat het voorgenomen plan voor dit deel geen significant 

negatieve effecten inhoudt. De planingreep volgt uit de Contourstudie Griendeplein 

en is net ingegeven vanuit een betere organisatie van de verschillende 

verkeersstromen - in functie van voetgangers en openbaar vervoer – en een 

kwaliteitsvollere publieke ruimte. Dit zijn positieve effecten ten opzichte van de 

bestaande toestand. 

 Het voorgenomen plan bestemt het Rabot van zone voor openbaar gebouw tot zone 

voor waardevol gebouw, waarin een brede waaier aan invullingen denkbaar is. Het 

betreft een beschermd monument. Gelet op het besluit van de Vlaamse regering 

over zonevreemde functiewijzigingen in erfgoed, houdt het voorgenomen plan 

eigenlijk geen wijziging in ten opzichte van de bestaande toestand of het huidige 

plan. Verder onderzoek wordt niet nodig geacht om te stellen dat het voorgenomen 

plan voor dit deel geen significant negatieve effecten inhoudt. 

Tot slot omvat het plan ook de herbestemming van een deel van een zone voor 

openbare wegen (BPA 22bis Rabot) tot een zone voor groen tussen Opgeëistenlaan en 

Bachtenwalle/Begijnhoflaan.  

Deze zone is momenteel beplant met een dubbele bomenstrook en gras en is een 

publieke groenzone. Het voorgenomen plan houdt een bestendiging in van de 
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bestaande toestand en blijft onderdeel uitmaken van het openbaar domein. Ook op dit 

vlak houdt het voorgenomen plan dan ook geen wijziging in ten opzichte van de 

bestaande toestand of het huidige BPA. Verder onderzoek wordt ook hierover niet nodig 

geacht om te stellen dat het voorgenomen plan voor dit deel geen significant negatieve 

effecten inhoudt. 

 

Seveso-inrichtingen 

In onderstaande illustratie en tabel worden de Seveso-inrichtingen in de buurt van het 

plangebied weergegeven. er zijn geen seveso-inrichtingen binnen straal van 2 km rond 

het plangebied gelegen.  

 

 
Illustratie 4.1: Seveso-inrichtingen in de buurt van het plangebied (bron: 

http://www.lne.be/themas/veiligheidsrapportage/inrichtingen laatst geraadpleegd op 24/04/2014) 

 

Tabel 4.1: Seveso-inrichtingen in de buurt van het plangebied 

FID BEDRIJF STATUS STRAAT POSTNUMMER PLAATS X Y 

seveso.167 Christeyns Hogedrempel Afrikalaan 182 9000 Gent 105926 195481 

seveso.266 Argos Storage Belgium Hogedrempel Wiedauwkaai 75 9000 Gent 104753 196930 

 

4.1.1 Beschrijving en analyse bestaande toestand 

Ruimtelijk-organisatorische aspecten 

 

Ruimtegebruik 

Het gebied is ingenomen door drie woontorens, met in totaal 572 sociale 

huurappartementen, en een parkeergebouw voor bewoners. De torens zijn 18 

bouwlagen hoog. Het maaiveld is grotendeels ingericht met grasvelden en groenaanleg 

die als groenzone en speelterrein door de bewoners worden gebruikt.  

 

Ruimtelijke structuur en samenhang 

De site ligt in de stadsgordel van de kernstad, en vormt zelf een fragment dat tussen 

volgende andere fragmenten is gelegen: 
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 de Rabotwijk (NW), een dens, kleinschalig woonweefsel, met de Wondelgemstraat 

als centrumstraat 

 het Rabotpark met nieuw gerechtsgebouw (NO) 

 de campus van de Katholieke Hogeschool (W) 

 de historische binnenstad aan de overzijde van (ZO – Z), met het Rabot en de Lieve 

als structurerende toeristisch-recreatieve as naar de kuip van Gent, het 

woonweefsel rond Rabotstraat en Klein Begijnhof, en de historische bedrijfssite van 

UCO-de Hemptinne waarvan de belangrijkste bouwkundige resten nu zijn 

geïntegreerd in een nieuw gebouwd complex van (sociale) woningen, kantoren en 

een handelszaak. 

De belangrijkste publieke ruimten tussen deze fragmenten zijn: 

 Opgeëistenlaan, een brede laan met centrale trambedding, die onderdeel vormt van 

de vrij drukke as Begijnhoflaan-Opgeëistenlaan-Blaisantvest. Net ter hoogte van de 

site verandert het karakter van een laan met dubbele bomenrijen en statige 

burgerwoningen naar een verkeersweg langsheen verschillende ruimtelijke 

fragmenten. 

 Griendeplein, dat eerder een verkeersruimte is waar verschillende straten en 

trambeddingen samenkomen dan een echt plein. 

Tussen de verschillende fragmenten is er nauwelijks ruimtelijke samenhang, wat zowel 

aan de grote verschillen in morfologie van de fragmenten, als aan de inrichting van en 

de verkeersdruk op de tussenliggende publieke ruimten ligt. Het is wel de bedoeling dat 

op termijn doorgaand verkeer op de as Begijnhoflaan-Opgeëistenlaan-Blaisantvest 

wordt ontmoedigd (studie Bruggen naar Rabot+) en dat het Griendenplein wordt 

heraangelegd tot goed functionerende openbaar vervoersknoop en stedelijk plein 

(Contourstudie Griendeplein). 

 

Ruimtelijke voorkomen en belevingskwaliteit 

De huidige hoge woontorens domineren de Gentse skyline, met een negatieve 

connotatie. Ze vormen ook een breuk met het kleinschalige woonweefsel van de 

Rabotwijk, met het Rabot en het weefsel van de historische binnenstad, en zelfs met het 

nieuwe gerechtsgebouw en de gebouwen op de voormalige site van UCO-de 

Hemptinne. Bovendien wordt het gebied, door de geheel eigen morfologie en monotone 

sociale woonfunctie, als een enclave ervaren.  

 

De schaduwwerking van de torens reikt vrij ver, maar is vooral hinderlijk voor de lagere 

verdiepingen van de torens en in het buurtgroen rond de torens zelf. De zichtrelaties 

vanuit de hogere bouwlagen tot in de private buitenruimte van het woonweefsel van de 

Rabotwijk kan wel als storend worden ervaren door omwonenden. 

 

De appartementen zelf beantwoorden niet meer aan de huidige woonkwaliteitsnormen 

en –eisen. In en omheen de woontorens zijn er bovendien problemen inzake sociale 

veiligheid. Het statuut van de ruimte omheen de woontorens is ook niet duidelijk: voor- 

of achterkant, enkel voor bewoners of publiek? 

 

Mobiliteit 

Voetgangers 

De belangrijkste voetgangersrelaties situeren zich naar/van: 

 tussen de binnenstad en Rabotwijk 

 naar/van de openbaarvervoershaltes op Griendeplein (bus) en Begijnhoflaan (tram) 
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 naar/van hogeschool KAHO 

 naar/van Wondelgemstraat als lokale handelsas 

 naar/van de toegangen tot de appartementsgebouwen 

 

De beveiligde oversteekplaatsen vallen samen met de kruising Griendeplein x 

Begijnhoflaan en worden beschermd door verkeerslichten, ter hoogte van het Rabot 

worden de verkeerslichten voor de tram gecombineerd met die voor de voetgangers en 

worden door detectie aangestuurd. Ter hoogte van de kruisingen van Filips van 

Cleeflaan x Wondelgemstraat, Wondelgemstraat x Griendeplein en Gebr. de Smetstraat 

x Griendeplein zijn er enkel zebrapaden.  

 

Fiets 

Zowel de Begijnhoflaan als de Opgeëistenlaan zijn geselecteerd als functionele 

fietsroute in het mobiliteitsplan en zijn beiden uitgerust met aanliggende fietspaden. 

De Wondelgemstraat, Griendeplein en de Hector van Wittenberghestraat maken geen 

deel uit van een fietsroutenwerk. 

 

De fietsrelatie tussen de Rabotwijk en de binnenstad is complex. De Van 

Wittenberghestraat is erg smal voor staduitwaarts fietsverkeer (fietsers rijden op het 

voetpad). Stadinwaarts is fietsverkeer zelfs helemaal verboden, door de 2 uitgaande 

rijstroken voor auto’s. Omwille van de doorstroming van de tram in de Rabotstraat is een 

herinrichting van de Van Wittenberghestraat met fietsinfrastructuur niet mogelijk. Een 

logischer fietsverbinding vanaf de Wondelgemstraat naar de Rabotstraat dringt zich dan 

ook op. 

 

Ook een oversteek t.h.v. de Opgeëistenlaan t.h.v. het historische Rabottorentje is 

waardevol. Via Bachtenwalle, Prinsenhof en Gewad bereikt men hier immers vrij snel de 

Graslei. Ook een oversteek aan de andere zijde van de Sint-Antoniuskaai kan heel 

interessant zijn. 

 

Openbaar vervoer 

De dichtstbijzijnde bus -en tramhaltes voor het studiegebied zijn de halte ‘Rabot’. Het Rabot 

is één van de zes hoofdhalten van de kernstad, structuurbepalend in het netwerk met 

betrekking tot de onderlinge overstap en elkaar versterkende lijnen: tram 1, 4 en 24 

(halteren op Opgeëistenlaan), streekbussen 52, 53, 54, 65, 67 en 69 met reguliere 

diensten en nachtlijn N3 (halteren op Griendeplein). Er bevindt zich bovendien een 

Cambio-plek t.h.v. de Begijnhoflaan 43, quasi op het Griendeplein.  

 

Weg 

Het projectgebied wordt volledig ontsloten via de Filips van Cleeflaan, die op zijn beurt 

ontsluit op het Griendeplein (aansluiting op einde van Wondelgemstraat). Vandaar uit 

ontsluit het verkeer ofwel via de as Begijnhoflaan – Opgeëistenlaan (N430) ofwel via de 

Wondelgemstraat naar het hoger gelegen wegennet.  

De Filips van Cleeflaan is geselecteerd als een lokale weg III. Zowel de 

Wondelgemstraat, de Begijnhoflaan, de Opgeëistenlaan, het Griendeplein als de Hector 

van Wittenberghestraat zijn geselecteerd als lokale weg II. Ten noorden van het 

projectgebied ligt de Gasmeterlaan een secundaire weg - ringboulevard, die deel uit 

maakt van de binnenring (R40). 
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De aansluiting van de Filips van Cleeflaan op Wondelgemstraat/Griendeplein is niet 

geregeld. Hier geldt een voorrang van rechts. Verkeer uit Wondelgemstraat richting 

Griendeplein heeft voorrang op verkeer uit de Filips van Cleeflaan. 

Het kruispunt tussen het Griendeplein, de Wondelgemstraat en Gebroeders de 

Smetstraat is een driearmig, niet-lichtengeregeld kruispunt. Het verkeer kan enkel via 

een bypass vanuit de Wondelgemstraat naar de Gebroeders de Smetstraat rijden, de 

beweging in omgekeerde richting is niet mogelijk. Op het Griendeplein komen beide 

wegen op verschillende rijvakken bij elkaar. 

 

Het kruispunt tussen het Griendeplein en de Begijnhoflaan is een 

verkeerslichtengeregeld kruispunt met 4 takken (Opgeëistenlaan, Hector van 

Wittenberghestraat, Begijnhoflaan,Griendeplein). Elke zijtak van het kruispunt heeft 2 

voorsorteerstroken, 1 strook voor het rechtdoorgaand en/of rechtsafslaand verkeer en 1 

strook voor rechtdoorgaand en/of linksafslaand verkeer. De verkeerslichten op het 

kruispunt zijn niet conflictvrij geregeld, maar door het feit dat de linksafslaande 

bewegingen op de verschillende armen van het kruispunt voorzien zijn van een eigen 

voorsorteerstrook, ondervindt het rechtdoorgaand en rechtsafslaand verkeer geen 

hinder van eventueel wachtende linksafslaande voertuigen. 

 

De huidige ringstructuur die de as Begijnhoflaan – Opgeëistenlaan krijgt toebedeeld 

wordt op termijn verlegd naar het noorden op de as Nieuwe Vaart (al dan niet met 

Gasmeterlaan). Momenteel is nog niet duidelijk in hoever in de toekomst sprake zal zijn 

van een downgrading van de N430 tot een interne ontsluitingsweg. Beide pistes worden 

momenteel door het Mobiliteitsbedrijf onderzocht. 

 

Het projectgebied is gelegen in de bebouwde kom, hierdoor is de maximaal toegestane 

snelheid op de verschillende ontsluitingswegen 50 km/u. Enkel de Wondelgemstraat, de 

Filips van Cleeflaan en Hector van Wittenberghestraat vallen binnen een zone 30. 

 

Uit telgegevens van 2006 en 2009 blijkt dat het kruispunt Griendeplein x Begijnhoflaan 

een belangrijke verdeelfunctie heeft. Tevens blijkt dat de as Begijnhoflaan – 

Opgeëistenlaan de hoofdas is van het kruispunt met tijdens de ochtendspits (7u30 – 

8u30) een intensiteit van respectievelijk 1.467 en 1.453 pae in beide richtingen. Het 

Griendeplein en de Hector van Wittenberghstraat worden tijdens de ochtendspits minder 

zwaar belast, op deze wegen werd er een intensiteit gemeten van respectievelijke 800 

en 380 pae in beide richtingen. Voor de avondspits (16u30 – 17u30) geldt ongeveer 

dezelfde verhouding, alleen zien we hier dat de intensiteiten ongeveer 60% hoger 

liggen. Er zijn bijkomende steekproeftellingen uitgevoerd op de ontsluitende 

kruispunten. Daarnaast werd er op 15 oktober 2013 door de stad Gent op het kruispunt 

Griendeplein x Begijnhoflaan een kruispunttelling uitgevoerd. Uit deze tellingen blijkt dat 

de kruispunten in de bestaande situatie minder verkeer moeten verwerken dan tijdens 

de verkeerstellingen in 2006. Deze daling kan toegeschreven worden aan het 

verdwijnen van ongeveer 178 woongelegenheden op de site (ontmanteling eerste 

Rabottoren ondertussen aangevat). Deze daling is bij alle ontsluitende kruispunten 

merkbaar. Daarnaast werd er tijdens de avondspits (drukste moment van de dag) 

nagegaan of de ontsluitende kruispunten niet te kampen hebben met 

afwikkelingsproblemen. Hieruit bleek dat bij elke tak de volledige wachtrij afgewikkeld 

kon worden tijdens één groenfase. 

 



 
 
 
 
 
 

 

81985805/R/873236/Mech  Screening concept-RUP Wonen aan het Rabot 

Juni 2014 - 18 - Definitief rapport 

  

  

 

4.1.2 Onderzoek naar aanzienlijke effecten 

Ruimtelijk-organisatorische aspecten 

 

Ruimtegebruik 

Het voorgenomen plan beperkt de bebouwbare zone en maximale vloeroppervlakte ten 

opzichte van het huidige plan en de huidige toestand. Hierdoor zullen er na de 

heropbouw minder sociale woningen zijn dan voorheen. Het aanbod daalt van 572 naar 

ca. 367 sociale huurappartementen. Gelet op de hoge behoefte aan sociale woningen in 

Gent, zou dit als een significant negatief effect moeten worden beoordeeld. Echter, het 

voorgenomen plan kadert in een omvattend projectontwikkelingsbeleid van woninGent 

binnen haar werkingsgebied dat, conform het Grond- en Pandenbeleid en het beleid van 

de Stad Gent ‘objectieven sociale woonprojecten 2010-2020’, het tekort aan sociale 

woningen aanpakt. Deze vermindering wordt immers deels gecompenseerd binnen het 

project Gent Sint-Pieters. Bovendien zijn de huidige sociale woningen verouderd en niet 

meer aangepast aan de huidige comforteisen, en stellen zich problemen inzake sociale 

veiligheid. Om die redenen is een lager, maar kwaliteitsvoller aantal sociale woningen 

op de bestaande locatie verdedigbaar en eerder als een positief effect te beoordelen. 

 

De grondinname van de woningen en bijhorende private en gemeenschappelijke 

buitenruimten is groter dan de huidige footprint van de woontorens en het 

garagecomplex, maar tegelijkertijd voorziet het plan meer publiek groen door een 

duidelijk onderscheid te maken in (publieke) groenzones en bebouwbare zones en Dit 

zijn positieve effecten van het voorgenomen plan ten opzichte van het huidige plan en 

de huidige toestand. 

 

Het voorgenomen plan verplicht ook kleinschalige handel/horeca en publieke 

buurtvoorzieningen, waardoor het ruimtegebruik differentieert ten opzichte van het 

huidige plan en de huidige toestand, en de woonfunctie bijkomend wordt ondersteund. 

Ook dit is een positief effect. 

 

Ruimtelijke structuur en samenhang 

Eén van de krachtlijnen van het plan is een stedenbouwkundig model dat door de 

herontwikkeling van de site een verbindend stadsproject wordt gemaakt. De nieuwe 

gebouwen en de publieke ruimten krijgen zodanig vorm dat zichtassen tussen de 

Rabotwijk en de binnenstad worden gecreëerd en de doorwaadbaarheid van en naar 

Rabotwijk enerzijds en binnenstad anderzijds wordt verbeterd.  

 

Langs De Filips Van Cleeflaan wordt een lineair park (bomendek) gecreëerd dat een 

functionele en visuele verbinding maakt van Griendeplein met het Rabotpark. Langs de 

Opgeëistenlaan wordt laanbeplanting voorzien die zorgt voor continuïteit langs de as 

Begijnhoflaan (bestaande laanbeplanting) / Opgeëistenlaan een langs de zuidzijde de 

samenhang tussen Griendeplein en het Rabotpark versterkt. Er wordt een nieuwe 

groene publieke ruimte gecreëerd in de bouwstrook, de Lievetuin, in het verlengde van 

de Lieve en Rabottorens, waardoor de link met de historische binnenstad wordt 

versterkt. Op de belangrijke groenplaatsen krijgen hoogstammen groeikansen door 

ondergrondse structuren te verbieden. 
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Het Griendeplein (bestaand) en de Lievetuin (nieuw) worden als publieke ruimten 

versterkt door de verplichting om er lokale handel en/of horeca en publieke functies te 

voorzien. Zo wordt ook link met de Wondelgemstraat als handelsas versterkt. 

 

Dit zijn positieve effecten van het voorgenomen plan ten opzichte van het huidige plan 

en de huidige toestand. 

 

Ruimtelijke voorkomen en belevingskwaliteit 

Het realiseren van een herkenbaar stedenbouwkundig geheel met een duidelijk 

bebouwingscontour is één van de stedenbouwkundige concepten achter het 

voorgenomen plan. Dit is ook vastgelegd in het plan door de bebouwingscontouren en 

voorbouwlijnen vast te leggen en voorschriften inzake architecturale samenhang op te 

nemen. Hierdoor zal het woonproject duidelijk herkenbaar zijn als element op zich. 

Tegelijkertijd zal de nieuwe bebouwing qua schaal en opbouw beter aansluitend bij 

enerzijds de schaal van de bebouwing in de Rabotwijk en anderzijds het nieuwe 

gerechtsgebouw dan de huidige bebouwing, waardoor de bebouwing zich beter 

integreert in de ruime en directe omgeving dan de huidige woontorens. Bovendien 

voorzien de voorschriften in de mogelijkheid om de hoogte van de gebouwen verder te 

beperken t.o.v. maximaal toegelaten bouwhoogten, indien uit concrete 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag zou blijken dat de max. toegelaten 

bouwhoogte een negatieve impact heeft op het gebruiksgenot van omliggende 

bebouwing in het project zelf of de directe omgeving. 

 

Het bouwen in parallelle stroken, in combinatie met variatie in bouwhoogte, bouwdiepte 

en woningoriëntatie, heeft een gevarieerde woonomgeving als gevolg. Ook wordt 

gezorgd voor een opeenvolging van (samenhangende) publieke ruimten – Griendeplein, 

Lievetuin, bomendek Filips Van Cleeflaan, Rabotpark – met elk op zich een specifieke 

sfeer. 

 

Door een duidelijker onderscheid tussen private of gemeenschappelijke buitenruimte 

met een duidelijk privaat karakter tussen de bouwblokken enerzijds en publieke zones 

anderzijds, en door een autovrij maaiveld, verbetert de belevingskwaliteit.  

 

Dit zijn positieve effecten van het voorgenomen plan ten opzichte van het huidige plan 

en de huidige toestand. 

 

Mobiliteit 

Wijzigingen in de ontsluitingsinfrastructuur  

Het voorgenomen plan houdt op zich geen wijzigingen in de ontsluitingsinfrastructuur, 

behoudens een verbeterde noordzuid doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers, 

waardoor de relatie tussen de binnenstad en Rabotwijk verbetert. De voorziene 

Lievetuin is hierin de belangrijkste bijkomende relatie. 

 

Indirect worden een aantal bestaande ruimtelijke relaties voor voetgangers en fietsers 

verbeterd, door een kwaliteitsvollere belevingswaarde langsheen de routes: een 

duidelijke wand met handel/horeca aan het Griendeplein, een bomendek langs Filips 

Van Cleeflaan tussen Griendeplein/Wondelgemstraat en het Rabotpark, laanbeplanting 

langs Opgeëistenlaan. 
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Het voorgenomen plan heeft op dit vlak dan ook een positief effect in de bereikbaarheid 

en doorwaadbaarheid voor langzaam verkeer. 

 

De huidige ringfunctie die de as Begijnhoflaan-Opgeëistenlaan krijgt toebedeeld, zou op 

termijn verlegd worden naar het noorden, op de as Nieuwe Vaart (al dan niet met 

Gasmeterlaan). Hierdoor is een downgrading van Begijnhoflaan – Opgeëistenlaan 

mogelijk. Dit staat evenwel los van het voorgenomen plan. Bovendien blijft het 

plangebied, via de tot stedelijke boulevard gedowngradede as Begijnhoflaan – 

Opgeëistenlaan (en verder via Griendeplein en Filips Van Cleeflaan), bereikbaar. 

 

Wijzigingen in de modal split 

De Stad Gent en De Lijn hebben de intentie om ter hoogte van het Griendeplein een 

transferium aan te leggen, om zo ten noorden van het stadscentrum een volwaardig 

knooppunt voor tram en bus te creëren. In een contour/conceptstudie voor het 

Griendeplein geeft hiertoe een stedenbouwkundig concept voor het openbaar domein.
1
 

Hierin worden in eerste instantie de voetgangerslooplijnen geoptimaliseerd en 

vervolgens het openbaar vervoer als een ‘hoofdhalte met ambitie’ uitgebouwd. Het 

voorgenomen plan creëert de nodige ruimte om de voorgenomen herinrichting van het 

Griendeplein mogelijk te maken. De heraanleg van het Griendeplein i.f.v. een verbeterd 

transferium kan een positieve modal shift bewerkstelligen naar meer gebruik van het 

openbaar vervoer. 

 

Wijzigingen in verkeersintensiteiten en verkeersafwikkeling van gemotoriseerd verkeer
2
 

De voorgenomen activiteit betreft de realisatie van ca. 367 sociale wooneenheden, 

wijkgebonden commerciële functies en publieke functies. Dit zijn ca. 205 wooneenheden 

minder dan in de referentiesituatie. Voor de mobiliteitsgeneratie van de commerciële en 

publieke functies wordt uitgegaan van 6 kleinschalige commerciële ruimtes, met een 

totale bvo van 673,75 m² en een wijkgezondheidscentrum van 1.094,7 m².  

 

Bij de berekening van de verkeersgeneratie van het woonprogramma wordt gebruik 

gemaakt van volgende kencijfers: 

 Gemiddelde gezinsgrootte statistische sector Rabot-station: 1,66 personen 

 Gemiddelde Aantal Verplaatsingen Per Persoon Per Dag (GAVPPD): 3.1 

verplaatsingen/dag 

 Gemiddelde aantal bezoekers per dag: 0,3 bezoekers/wooneenheid 

 Gemiddelde Modal Split: 

o 48% autobestuurders 

o 6% autopassagier 

o 22% fiets 

o 14% te voet 

o 5% bus, tram  

o 4% trein  

o 1% moto/bromfiets 

 Dagverdeling verkeer op een significante dag: 

o Ochtendspits (8u-9u): 8,97% (90% vertrekkend en 10% aankomend) 

                                                   
1
 Vectris (2010) “Conceptstudie herinrichting Griendeplein en omgeving”, in opdracht van 

stadsbestuur Gent 
2
 bron: Anteagroup (2014) “Mobiliteitsstudie sociaal woonproject Rabotsite te Gent”, in 

opdracht van VMSW 
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o Avondspits (17u-18u): 9,48% (30% vertrekkend en 70% aankomend) 

 

Uitgaande van de berekeningen kan er gesteld worden dat de ontwikkeling van de 367 

wooneenheden voor een afname zullen zorgen in de verkeersgeneratie ten opzichte van 

de referentiesituatie (2006). Zo zullen er op dagbasis circa 537 autoverplaatsingen 

minder gegenereerd worden, in de ochtendspits een vermindering met 48 

autoverplaatsingen, tijdens de avondspits zullen er 54 autoverplaatsingen minder 

gegenereerd worden. Ten opzichte van de huidige toestand (2013 – 1
ste

 woontoren in 

ontmanteling) zullen er op dagbasis circa 71 autoverplaatsingen minder gegenereerd 

worden, in de ochtendspits betekent dit een vermindering met 6 autoverplaatsingen, en 

tijdens de avondspits zullen er 7 autoverplaatsingen minder gegenereerd worden. 

 
Voor de commerciële functies worden volgende veronderstellingen gemaakt. Gezien de 
centrale ligging en de wijkgebondenheid van deze commerciële ruimtes wordt uitgegaan 
van een zeer lage modal split (merendeel van de verplaatsingen te voet of per fiets), van 
25%. Op basis van kencijfers van CROW wordt geschat dat de verschillende 
commerciële ruimtes (bakker, kapper en dergelijke), per 100 m² ongeveer 15 
autoverplaatsingen per etmaal zullen plaatsvinden (inclusief verplaatsingen personeel). 
De berekening geeft dat de 6 nieuwe wijkgebonden commerciële ruimtes, 90 
autoverplaatsingen per dag genereren. Dit maakt dat er tijdens de ochtendspits 8, en 
tijdens de avondspits 9, bijkomende verplaatsingen gegenereerd worden. 
 
Een wijkgezondheidscentrum richt zich tot een duidelijk afgebakend geografisch 
werkgebied. Aangezien er in Gent reeds verschillende wijkgezondheidscentra aanwezig 
zijn, kan in dit geval gesteld worden dat het werkgebied zich zal beperken tot de Rabot-
wijk. Hieruit kan gesteld worden dat de bezoekers van het gezondheidscentrum 
voornamelijk te voet of met de fiets naar het centrum zullen komen. Ook hier wordt er 
uitgegaan van een modal split van 25% autogebruik. Op basis van deze gegevens en 
de CROW-kencijfers voor een artsenpraktijk kan gesteld worden dat per 100 m², 10 
autoverplaatsingen verwacht mogen worden (inclusief verplaatsingen personeel). De 
berekening geeft dat het wijkgezondheidscentrum met een bvo van 1.094,7 m², 110 
autoverplaatsingen per dag genereren. Dit maakt dat er tijdens de ochtendspits 10, en 
tijdens de avondspits 11, bijkomende verplaatsingen gegenereerd worden. 
 
Gezien er zich vandaag de dag op het omliggende wegennet geen noemenswaardige 
afwikkelingsproblemen voor doen, kan er gesteld worden dat er in de toekomstige 
situatie, gezien de afname van de verkeersgeneratie, gegeneerd door de woningen, en 
de minimale verkeersgeneratie door de buurtgerichte commerciële ruimtes en 
wijkgezondheidscentrum, er zich ook geen afwikkelingsproblemen zullen voor doen. 
 
Er kan aangenomen worden dat de herinrichting van het Griendeplein geen negatieve 
impact zal hebben op de afwikkeling van het verkeer op het kruispunt Griendeplein x 
Begijnhoflaan x Opgeëistenlaan, aangezien de herinrichting geen bijkomende 
kruispunten inhoudt en de verkeerssituatie voor wagens onderling en tussen wagens en 
openbaar vervoer duidelijker zal zijn dan op vandaag. Bijkomend kan er zelfs worden 
vanuit gegaan dat de inrichting van het Griendeplein als OV-transferium een positieve 
impact zal hebben op de modal shift richting OV-gebruik, waardoor de voornoemde 
cijfers inzake autoverkeersgeneratie eerder als een hoge inschatting kunnen worden 
beschouwd. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

81985805/R/873236/Mech  Screening concept-RUP Wonen aan het Rabot 

Juni 2014 - 22 - Definitief rapport 

  

  

 

De herbestemming van de site maakt een wijziging in de verkeersgeneratie mogelijk. 

Planologisch gezien is er aan de hand van de bijkomende planologische functies 

(verschillende van wonen ) dan ook een verhoogde verkeersgeneratie mogelijk.  

 

In de mobiliteitsstudie sociaal woonproject Rabotsite te Gent (2014, Anteagroup) is 

weergegeven wat zowel de verkeersintensiteiten betreffen gedurende de 

referentiesituatie (2006, waarbij alle 3 torens nog in gebruik waren), de huidige situatie 

(2013) als de toekomstige situatie.  

 

In onderstaande tabel wordt er een overzicht weergegeven van de huidige intensiteiten 

die het aanpalende kruispunt Begijnhoflaan x Opgeëistenlaan x Griendeplein te 

verwerken krijgt.  

 

Tabel 4.2:  intensiteiten op het kruispunt Begijnhoflaan x Opgeëistenlaan x Griendeplein  

Situatie ochtendspits (7u30 – 8u30) pae avondspits (16u30 – 17u30) pae 

Referentiesituatie 2006 2050 3318 

Huidige situatie 2013 2080 2761 

 

Ter hoogte van het kruispunt griendeplein werden in 2006 gedurende de ochtendspits 

(7u30 – 8u30) 1054 verkeersbewegingen (pae) en avondspits 1288 

verkeersbewegingen (pae) geregistreerd.  

 

In onderstaande berekening wordt er van uitgegaan dat er in de toekomstige situatie 

minder woningen aanwezig zullen zijn op de Rabotsite dan dat er op heden het geval is. 

Er kan dan ook vanuit gegaan worden dat de toekomstige verkeersgeneratie evenredig 

zal afnemen. Aangezien de afbraak van de 1ste toren (220 wooneenheden) pas in 2012 

is gestart, en als referentietoestand de gegevens van 2006/2009 zijn gebruikt hebben 

zal er in de toekomstige situatie een verschil zijn van 205 wooneenheden. 

 

In onderstaande paragrafen wordt een korte beschrijving weergegeven van de impact 

op het aantal verkeersbewegingen door de herontwikkeling van het gebied. De 

verkeersgeneratie ten gevolge van de verschillende invullingen wordt dan ook in kaart 

gebracht voor de verschillende invullingen. 

 

Wonen: 

Uit de mobiliteit studie kan opgemaakt worden dat de ontwikkeling van de 367 

wooneenheden voor een afname zullen zorgen in de verkeersgeneratie ten opzichte van 

de referentiesituatie (2006). Zo zullen er op dagbasis circa 537 autoverplaatsingen 

minder gegenereerd worden. In de ochtendspits betekent dit een vermindering met 48 

autoverplaatsingen, tijdens de avondspits zullen er 54 autoverplaatsingen minder 

gegenereerd worden.  

 

De ontwikkeling van de 367 wooneenheden ten aanzien van de bestaande toestand 

(2013) zorgen voor een afname in de verkeersgeneratie. Zo zullen er op dagbasis circa 

71 autoverplaatsingen minder gegenereerd worden. In de ochtendspits betekent dit een 

vermindering met 6 autoverplaatsingen, tijdens de avondspits zullen er 7 

autoverplaatsingen minder gegenereerd worden. 

 

Commerciële ruimte: 
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Op basis van deze gegevens wordt er geschat dat de verschillende commerciële 

ruimtes, per 100 m² ongeveer 15 autoverplaatsingen per etmaal zullen plaatsvinden 

(inclusief verplaatsingen personeel). Aan de hand van bovenstaande kencijfers kan 

gesteld worden dat de 6 nieuwe wijkgebonden commerciële ruimtes, 90 

autoverplaatsingen per dag genereren. Dit zouden tijdens de ochtendspits 8, en tijdens 

de avondspits 9, bijkomende verplaatsingen bedragen. 

 

Wijkgezondheidscentrum: 

Op basis van kencijfers is gesteld dat het wijkgezondheidscentrum met een b.v.o. van 

1.094,7 m², 110 autoverplaatsingen per dag genereren. Dit zouden tijdens de 

ochtendspits 10, en tijdens de avondspits 11, bijkomende verplaatsingen gegenereerd 

worden. 

 

In onderstaande tabel wordt voor de uitganssituaties wonen een overzicht gegeven van 

de bijhorende verkeersgeneratie.  

 

Tabel 4.3: verkeersgeneratie wonen 

 Dag (pae) Ochtend (pae) Avond(pae) 

Verkeersgeneratie situatie referentietoestand 1496  134 142 

huidige toestand 1030 92 98 

nieuwe sociale woningen 959 86 91 

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen in de 

intensiteiten.  

 

Tabel 4.4: Wijziging intensiteiten 

 Dag (pae) Ochtend (pae) Avond(pae) 

Wonen referentiesituatie 

(2006) 

-537 -48 -54 

Wonen Bestaande situatie 

(2013) 

-71 -6 -7 

Commerciële ruimte 90 8 9 

Wijkgezondheidscentrum 110 10 11 

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven van de netto wijzigen ten 

opzichte van de referentiesituatie als de huidige situatie. 

 

Tabel 4.5: Wijziging intensiteiten ten gevolge van gewijzigde invulling 

 Dag (pae)/  Ochtend (pae) Avond(pae) 

Wonen referentiesituatie 

(2006) 

-337 ( - 22%) -30 (- 22%) -34  (- 24%) 

Wonen Bestaande situatie 

(2013) 

129  (12%) 12  (13%) 13  (13%) 

 

Wijzigingen in de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid 

De herinrichting van het Griendeplein zal een positieve impact hebben op de 

verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers en het openbaar vervoer. 
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Er worden bijkomende, of toch explicietere, loop- en fietslijnen gecreëerd tussen 

Rabotwijk en binnenstad, doorheen het plangebied. De Lievetuin is hierbij de 

belangrijkste. Deze looplijn geeft in de huidige toestand niet uit op een gemarkeerde of 

beveiligde oversteekplaats van Opgeëistenlaan. In functie van de verkeersveiligheid is 

een herinrichting van de Opgeëistenlaan dan ook wenselijk. Het plan voorziet de nodige 

ruimte voor die herinrichting, zodat dit niet als negatief effect van het plan maar als 

aandachtspunt bij de uitvoering is aan te merken. 

 

In de toelichting bij het voorgenomen plan is duidelijk aangegeven dat het projectgebied 

voor wonen en voorzieningen met de wagen enkel via Filips Van Cleeflaan te bereiken 

zal zijn, zoals dat ook op vandaag het geval is. Dit houdt dan ook geen significante 

wijziging in ten opzichte van de referentiesituatie. Hierbij wordt wel opgemerkt dat dit 

niet hard in de voorschriften is vastgelegd. Zolang de ringfunctie op de as Begijnhoflaan-

Opgeëistenlaan blijft bestaan, is een ontsluiting via Filips Van Cleeflaan en het 

verkeerslichtengeregeld kruispunt Griendeplein x Begijnhoflaan de beste optie inzake 

verkeersveiligheid. Wanneer de as Begijnhoflaan – Opgeëistenlaan tot stedelijke 

boulevard wordt gedowngrade, kan de verkeerssituatie dusdanig wijzigen dat een 

directe ontsluiting via Opgeëistenlaan mogelijk wordt. Dit zou de voetgangersrelatie 

tussen Griendeplein en Rabotpark onder het bomendek langs Filips Van Cleeflaan nog 

verbeteren. Teneinde een toekomstige wijziging in de ontsluiting niet onmogelijk te 

maken, moet de ontsluiting via Filips Van Cleeflaan niet worden opgenomen in de 

stedenbouwkundige voorschriften maar best worden geregeld op projectniveau, 

bijvoorbeeld via een politiereglement. 

 

Het stedenbouwkundig typologisch voorontwerp voor het sociale woningbouwproject in 

het plangebied voorziet in ondergrondse parking. Hierbij wordt de verordenende 

normering gevolgd van Stad Gent van 0,6 parkeerplaatsen per wooneenheid voor 

sociale huurwoningbouw. Gelet op het doelpubliek van de sociale woningen, de ligging 

in het stedelijk gebied en de goede openbaar vervoersontsluiting wordt dit als een 

afdoende norm beschouwd. Het voorgenomen plan neemt deze normering niet over wat 

betekent dat de stedenbouwkundige verordening van toepassing blijft. Het verdient 

evenwel aanbeveling dat in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP wordt 

opgenomen dat de benodigde parkeerplaatsen voor bewoners ondergronds binnen de 

projectsite voorzien moeten worden. Dit om ongewenste inname van het maaiveld door 

geparkeerde wagens te voorkomen. 

 

Voor bezoekersparkeren legt de stad Gent een parkeernorm op van 0,1 parkeerplaats 

per woning. Op een totaal van 367 appartementen moeten er bijgevolg 37 

parkeerplaatsen voorzien worden. Voor de inschatting van het nodig aantal 

parkeerplaatsen voor deze commerciële ruimtes wordt er gebruik gemaakt van de 

kencijfers uit CROW ‘Parkeerkencijfers, basis voor parkeernormering’:  

 Buurt- en dorpscentrum (zonder buurtsupermarkt): minimaal 1,5 parkeerplaatsen 

per 100 m² bvo 

 Gezondheidscentrum: minimaal 1,2 parkeerplaatsen per 100 m² bvo 

Het gebruik van deze minimale normen kan verantwoord worden door de verwachte 

lage modal split. Uitgaande van deze normering dienen er 11 parkeerplaatsen voorzien 

te worden voor de commerciële functies en 13 parkeerplaatsen voor het 

wijkgezondheidscentrum. Het stedenbouwkundig typologisch voorontwerp voor het 
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sociale woningbouwproject voorziet maximaal 46 parkeerplaatsen voor bezoekers langs 

de Filips Van Cleeflaan. Aangezien de parkeerbalans (het gebruik in de tijd) van de 

parkeerplaatsen voor bezoekers van woningen en bezoekers van het 

wijkgezondsheidscentrum niet sterk overlappen, kan er vanuit worden gegaan dat de 

voorziene parkeerplaatsen aan Filips Van Cleeflaan voldoende zijn om geen hinderlijke 

verschuiving van de parkeerdruk naar de buurt te krijgen. De voorschriften van het 

voorgenomen plan laten de aanleg van parkeerplaatsen in de groenzone met bomendek 

langs Filips Van Cleeflaan toe.  

 

4.1.3 Beoordeling 

Het voorgenomen plan heeft geen significant negatieve ruimtelijk-organisatorische of 

mobiliteitseffecten. In tegendeel, het voorgenomen plan heeft op deze aspecten globaal 

positieve effecten ten opzichte van de referentiesituatie en het huidige vigerende plan. 
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4.2 Discipline Bodem 

Figuur 4.1: Topografie 

Figuur 4.2: Bodemkaart  

Figuur 4.3: Bodemgebruik (BWK)  

 

4.2.1 Beschrijving en analyse 

Topografie 

Geografisch gezien ligt Gent in de Vlaamse Vallei, in het stroomgebied van de Leie en 

de Schelde.  

 

De hoogteligging van het plangebied ligt volgens het digitaal terreinmodel tussen ca. 7 

en 9,86 m TAW. Gemiddeld ligt de hoogte op 8,82 m TAW (zie figuur 4.1). 

 

Door de beperkte hellingsgraad en het bodemgebruik ter hoogte van het RUP is het 

terrein niet gevoelig voor erosie. 

 

Bodemtypologie en -gebruik 

De bodemtypologie wordt afgeleid van de bodemserie, aangegeven op de bodemkaart. 

De bodemserie wordt gekenmerkt door een textuurklasse, een drainageklasse en een 

profielontwikkeling (zie figuur 4.2). Volgens de bodemkaart bestaat het volledige 

plangebied uit bebouwde gronden (kernserie OB). De sonderingsrapporten in het 

plangebied (beschikbaar via DOV) vermelden voor de meest zuidelijke toren 

kleihoudend zand en groene zandhoudende klei, voor de middelste toren groene klei en 

zand en voor de meest noordelijke toren leemhoudend zand. 

 

Op gronden van het vroegere goederenstation Gent-Rabot werden tussen 1970 en 1973 

de Rabottorens gebouwd. Er zijn twee torens met elk een centrale ingang en telkens 

197 appartementen. In de derde toren zijn er 178 appartementen. Deze site herbergt in 

totaal 572 gezinnen. Op buurtniveau zijn in Gent vooral de historische stadskern en de 

buurt Rabot in het noorden van de stedelijke kern minder voorzien van buurtgroen. 

Binnen het plangebied zelf is nog wat buurtgroen.  

 

Bodemkwaliteit 

Gezien de historiek van de site (voormalig treinstation), en van de onmiddellijke 

omgeving (industrie), vormt bodemvervuiling een reëel aandachtspunt. 

 

Er is nog geen bodemonderzoek uitgevoerd, maar met de kennis van de 

herontwikkeling van de omliggende sites (gerechtsgebouw (afgerond), Tondelier 

(lopende), en uit de stedenbouwkundige voorstudie van WIT (waarin ligging en diepte 

van de toekomstige ondergrondse parkings vrij goed te bepalen zijn), kan ingeschat 

worden dat een waarschijnlijke ophooglaag mogelijk vermengd is met sintels van het 

voormalig treinstation. Deze laag werd op de site van het gerechtsgebouw gesaneerd 

door ontgraving. Mogelijk zou dit met de huidige inzichten in bodemsanering anders en 

goedkoper kunnen gebeuren. 

 

Bij de sanering van het gerechtsgebouw zijn er hoge kosten geweest omdat er een 

impact was vanuit de Gasmetersite (aanzuiging door diepe bemaling tot -15 meter). 

Gezien deze impact nu wel gekend is, en de site Rabottorens iets verder ligt van de 
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Gasmetersite, en op beperktere diepte zal bemaald worden, kan ingeschat worden dat 

er beperktere of geen interferentie zal zijn. 

 

Volgens de ter beschikking zijnde gegevens van de milieudienst van de Stad Gent, zijn 

op de percelen van de Rabotsite geen exploitatie- of milieuvergunningen afgeleverd 

voor risico-inrichtingen, zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet en kolom 8 van 

Bijlage 1 van VLAREM I. Bovenstaande is een eerste inschating. 

 

In en rond het studiegebied werden meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. In 

onderstaande tabel en illustratie worden de meest nabijgelegen onderzoeken 

samengevat. 

 

Tabel 4.6: Overzicht van OVAM bodemdossierinformatie (bron: http://services.ovam.be/geoloket, 

laatst geraadpleegd op 15/11/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

locatie in plangebied dossiernummer opmerking 

Rabotpark 917.0 conf: OBO,BBO laatste OBO-2012 

10517.0 conf: OBO, BBO laatste BBO- 

4743.0 conf: OBO, BBO, BSP, EEO laatste OBO-2011  

5687.0 conf: OBO, BBO, BSP, EEO laatste: OBO-2006 

Vlotstraat 28905.0 conf: OBO laatste: OBO-2007  

Bij Sint-Jozef 20377.0 conf OBO, BBO, BSP, EEO  laatste: EEO-2011  

Opgeïstenlaan 918.0 conf: OBO, BBO laatste OBO-2005  

gebroeders desmetstraat 

 

14469.0 conf OBO, BBO laatste: BBO-2003  

10168.0 Rk conf: OBO, BBO laatste: OBO 2013  
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Illustratie 4.2: Illustratieve weergave van OVAM bodemdossierinformatie (bron: 

http://services.ovam.be/geoloket, laatst geraadpleegd op 31/03/2014) 

 

4.2.2 Onderzoek naar aanzienlijke effecten 

Topografie 

Binnen het plangebied zijn geen reliëf- of topografische wijzigingen voorzien. De 

erosiegevoeligheid binnen de plangebieden zal niet toenemen. Het terrein zal echter wel 

na de werkzaamheden geëgaliseerd worden waarbij groene buffers aangelegd worden. 

Dit is echter beperkt en zal niet voor versnelde afstromingen zorgen in het gebied. 

Verder wordt het terrein bebouwd of verhard. Mogelijke erosie is zowel door de 

aanwezigheid van verharde oppervlaktes als groenzones met beplanting, zeer beperkt. 

Het effect is neutraal. 

 

Het RUP zorgt niet voor een grote wijziging in het bodemgebruik. Dit RUP heeft tot doel 

dit gedeelte van het woongebied naar woonzone te herbestemmen, met een aan de 

omgeving aangepaste en lagere bebouwingsdichtheid 

 

Bodemtypologie en -gebruik 

Voor de aanleg van nieuwe gebouwen en infrastructuren zullen uitgravingen en 

stabilisatiewerken noodzakelijk zijn. Het bodemprofiel en de bodemdichtheid zullen dan 

ook plaatselijk blijvend verstoord worden. De invloed van deze effecten is echter miniem 

in de ruimere bebouwde omgeving. Er kan van uitgegaan worden dat, door de 
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voormalige industriële activiteiten en de bouw van de vroegere torens, er reeds geen 

bodemprofiel meer aanwezig is.  

 

Voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen is een uitgraving noodzakelijk. Dit zal lokaal 

een blijvende verstoring van het bodemprofiel veroorzaken. Echter is de impact van 

deze parkeerruimtes verwaarloosbaar.  

 

De locaties waar werkzaamheden zullen plaatsvinden tijdens de aanlegfase zijn gelegen 

binnen het gebied dat op de bodemkaart staat aangegeven als verstoorde bodem. De 

verstoorde gronden zijn zodanig door de mens beïnvloed, dat de textuur, 

draineringklasse en de profielontwikkeling niet meer kunnen bepaald worden. Door de 

huidige activiteiten is in deze zone reeds een verdichting van de ondergrond 

veroorzaakt waardoor hier een neutraal effect zal ontstaan naar verdichting toe.  

 

Ten opzichte van de huidige planologische bestemming wordt het effect als neutraal 

beoordeeld, aangezien deze zones reeds als woonzone waren aangeduid. In de huidige 

situatie kan de gehele site eveneens verhard worden. Ten gevolge van herbestemming 

naar zone voor groen (Z3) worden er planologisch beperkingen opgelegd naar mogelijke 

verhardingen binnen het gebied.  

 

Binnen de huidige bestemming woongebied waren echter meer mogelijkheden tot het 

aanwenden van verharding. Het effect ten opzichte van de huidige bestemming is 

daarom positief. 

 

Het bodemgebruik in het plangebied blijft gelijk aan het huidige bodemgebruik. Het 

betreft een optimalisatie van het huidige gebruik. Rekening houdende met de huidige 

wensen van dit stadsgedeelte.  

 

Bodemkwaliteit 

Indien grondverzet door bijkomende bebouwing of aanleg van andere voorzieningen 

nodig zou blijken, zijn het bodemsaneringsdecreet en Vlarebo van toepassing. 

 

Binnen het planonderdeel zijn geen bestemmingen gepland die aanleiding kunnen 

geven voor (grootschalige) bodemverontreiniging. Het grondverzet zal gebeuren 

volgens de geldende regelgeving. Binnen het plangebied kunnen eveneens effecten 

voorkomen gekoppeld aan het gebruik van o.a. olie en brandstoffen. Deze chemische 

effecten kunnen ook de biologische kwaliteit en de natuurwaarden van de site 

aantasten. Echter is er bij verantwoord gebruik geen verhoogd risico ten opzichte van de 

huidige situatie. 

 

Indien bemaald dient te worden in het kader van de herontwikkeling van de Rabotsite 

dient rekening gehouden te worden met een mogelijke aantrekking van de 

grondwaterverontreiniging van op de Tondelier site. Deze eventuele verspreiding dient 

in de projectfase opgevolgd te worden via meting van het opgepompte water of dient op 

voorhand berekend te worden. Indien de werken gebeuren volgens de regelgeving van 

de OVAM worden de effecten verwaarloosbaar ingeschat. 

 



 
 
 
 
 
 

 

81985805/R/873236/Mech  Screening concept-RUP Wonen aan het Rabot 

Juni 2014 - 30 - Definitief rapport 

  

  

 

4.2.3 Beoordeling 

Het bodemprofiel en –dichtheid kunnen beperkt beïnvloed worden ten gevolge van de 

eventuele bebouwingen en infrastructuren. Op deze plaatsen is dit een licht negatief 

effect. Echter dient dit door de vroegere invullingen van het terrein en de reeds sterk 

vergraven gronden genuanceerd te worden. Het vermijden van de aantrekking van 

grondwater- en dus bodemverontreiniging is een aandachtspunt in de projectfase. 

 

Het RUP veroorzaakt in zijn totaliteit geen betekenisvolle negatieve effecten voor de 

discipline Bodem. 
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4.3 Discipline Water 

Figuur 4.4: Overzicht van de waterlopen (VHA) 

Figuur 4.5: Watertoetskaart 

 

4.3.1 Beschrijving en analyse 

Oppervlaktewater  

Het uiteinde van de Lieve is gelegen binnen het plangebied. Dit is een bevaarbare 

waterloop. Ten westen van het plangebied stroomt de Coupure en ten noorden het 

Verbindingskanaal, beide zijn bevaarbaar (zie figuur 4.4). 

 

Het Rabot werd gebouwd na de vergeefse belegering van Gent door Maximiliaan van 

Oostenrijk in 1488. De naam Rabot is een verbastering van ‘rabattre (les planches)’, wat 

verwijst naar het feit dat het hier ging om een sluizencomplex. Dat sluizencomplex liet 

toe om een gebied van 15 km² onder water te zetten en zo de vijand tegen te houden. 

Voorbij het Rabot werd de Lieve in 1872 gedempt, waardoor het Rabot het eindpunt van 

het kanaal werd binnen de stad. 

 

De Lieve is een voorbeeld van een pril kanaalconcept met rabotten (keersluizen), dus 

zonder sluizen met schutkolken. De Lieve is ook interessant als een vroeg voorbeeld 

van kanalisering van natuurlijke waterlopen en van verbindingen tussen stroombekkens. 

 

De huidige loop van de Lieve wordt beheerd door verschillende besturen en 

particulieren. In de Stad Gent wordt de Lieve beheerd door de Stad. 

 
De watertoetskaart versie maart 2012 is weergegeven in figuur 4.5. Deze 
watertoetskaart maakt een onderscheid tussen effectief, mogelijk en niet 
overstromingsgevoelige gebieden. Het plangebied ligt niet in overstromingsgevoelige 
gebieden. Ten oosten is een zone mogelijk overstromingsgevoelig. Zoals de rest van de 
Gentse binnenstad is het plangebied ‘overstroombaar vanuit de waterloop’ (NOG-kaart). 
 

Grondwater 

Er zijn in het verleden meerdere sonderingen uitgevoerd in het plangebied (bron: DOV). 

Deze geven een idee over de grondwaterstand in of rond het plangebied, die in de jaren 

’66 en ’70 tussen de 2,38 en 3,50 m-mv bedroeg (tussen 5,12 en 4,8 m TAW). Er zijn 

geen vergunde grondwaterwinningen in de onmiddellijke omgeving van het plangebied. 

Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor grondwaterwinning noch 

in een afbakening voor oppervlaktewaterwingebied. 

 

Waterkwaliteit 

Er bevinden zich geen meetpunten van het VMM-meetnet voor oppervlaktewater op de 

Lieve, de enige waterloop in het plangebied. Volgens het VMM-loket Geoviews (laatst 

geraadpleegd op 30/12/2013) zijn er wel een aantal actieve bedrijfslozingen in de buurt 

(zie onderstaande illustratie 4.3).  
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Illustratie 4.3: Actieve bedrijfslozingen in de buurt van het plangebied (bron: VMM-loket Geoviews, 

laatst geraadpleegd op 30/12/2013) 

 

Zoneringsplannen  

In onderstaande illustratie 4.4 is het zoneringsplan van de gemeente Gent voor de 

omgeving van het plangebied weergegeven (VMM-loket zonering). Het volledige 

plangebied bevindt zich in het centraal gebied, met reeds bestaande aansluiting op een 

operationeel zuiveringsstation (oranje gearceerd).  

 

Gezien de omvang van de noodzakelijke investeringen in saneringsinfrastructuur is het 

belangrijk om te weten welke projecten met de hoogste prioriteit moeten worden 

uitgevoerd. Om de impact van lozingen op basis van ecologische criteria te kunnen 

prioriteren werden zogenaamde milieu-impacttoetskaarten opgesteld. Aldus werd een 

samengestelde kaart opgemaakt, die per gebied een score (van 1 tot 10 met 10 de 

hoogste prioriteit) berekent op basis van het voorkomen van bepaalde types gebieden 

(overstromingsgebieden, prioritair te onderzoeken waterbodems, ecologisch 

waardevolle gebieden en waterlopen, water voor de mens (drinkwater/zwemwater), 

bovenlopen van waterlopen). In de samengestelde kaart werd ook het advies van de 

bekkenbesturen geïntegreerd. De milieu-impacttoetskaart is eveneens aangeduid op 

onderstaande illustratie. De zone langsheen de Lieve krijgt ter hoogte van het 

plangebied een score 1. 
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Illustratie 4.4: Zoneringsplan met als oranje contour de indicatieve ligging van het plangebied (bron: 

VMM-loket  Zonering, laatst geraadpleegd op 30/12//2013) 

 

4.3.2 Onderzoek naar aanzienlijke effecten 

Afstroming en infiltratie hemelwater 

De verhardingstoestand van een gebied bepaalt de afstroming en infiltratie van 

hemelwater in het plangebied. In de huidige situatie zijn er reeds gebouwen en 

verhardingen aanwezig ter hoogte van de urbane bestemmingen. Het plan legt juist 

beperkingen op naar verdere urbanisatie wat een positief effect is naar afstroming toe. 

Zo worden stroomafwaarts gelegen gebieden gevrijwaard en worden de bestaande 

infiltratiemogelijkheden in stand gehouden.  

 

Oppervlaktewater 

Het plan wordt niet uitgevoerd in effectief overstromingsgebied. Daarnaast worden ook 

geen ingrepen uitgevoerd die een effect hebben op de oppervlaktewaterkwantiteit. Het 

overstromingsregime wordt bijgevolg niet gewijzigd. 

 

Er worden geen topografische wijzigingen voorzien ter hoogte van de mogelijk en 

effectief overstromingsgevoelige gebieden.  

 

In de zones voor wonen en wegen laat het plan bijkomende verharding toe. Echter in de 

huidige gewestplanzonering is die verharding ook reeds toegelaten, zodat het effect 

neutraal wordt beschouwd. Planologisch is er door de bestemmingswijziging zelfs een 

beperking opgelegd naar potentiële verharding. Ten opzichte van de huidige situatie zijn 

er bijkomende verhardingen te verwachten.  

 

De verhardingstoestand van een gebied bepaalt de afstroming en infiltratie van 

hemelwater in het plangebied. In de huidige toestand bestaat de verharding 

voornamelijk uit de bestaande gebouwen, wegenissen en parkeerplaatsen. Hierbij dient 

nog opgemerkt te worden dat naast het RUP steeds voldaan moet worden aan de 

bestaande en toekomstige gemeentelijke, provinciale en gewestelijke 

stedenbouwkundige verordeningen met betrekking tot de behandeling van afval- en 

hemelwater inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
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gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. De prioriteit voor hemelwater zal dan 

ook steeds eerst uitgaan van herbruik van hemelwater, vervolgens pas van infiltratie en 

als laatste van buffering met vertraagde afvoer. Hierdoor is er geen extra belasting op 

stroomafwaarts gelegen overstromingsgevoelige gebieden. Dit vormt een neutraal effect op 

de stroomafwaarts gelegen gebieden 

 

In het RUP wordt gestreefd naar een waterrobuuste wijk, waarbij de effecten op de 

waterhuishouding moeten worden geminimaliseerd. Alle bebouwing dient te voldoen 

aan de voorschriften zoals die opgenomen worden in het RUP. 

 

Een planologisch positief effect wordt gecreëerd ten opzichte van de bestaande situatie 

in de zone voor groen. Hier zal op termijn immers de bestaande verharding verwijderd 

worden en op termijn zal ook de bebouwing worden afgebouwd. Het totale effect van 

afstroming en infiltratie wordt neutraal  ingeschat.  

 

Het algemeen bouwreglement van de Stad Gent
3
 legt momenteel voor 

meergezinswoningen hergebruik op voor de onderste drie bouwlagen, tenzij het aanbod 

hiervoor onvoldoende is. Voor de sociale woningen van voorliggend RUP wordt gebruik 

gemaakt van waterbesparende toestellen en kraanwerk. Zelfs bij maximale toepassing 

ervan blijft er natuurlijk een watervraag. Deze resterende watervraag wordt maximaal 

ingevuld door middel van secundaire waterbronnen, in het bijzonder herbruik van 

regenwater. Vermoedelijk zal (op basis van ruwe berekeningen) voldoende water 

voorradig zijn om de onderste één à twee bouwlagen te voorzien. 

 

Het is nog niet zeker of de dakoppervlakte (deels) als groendak zal worden voorzien, 

maar dit zal op projectniveau worden afgewogen, rekening houdend met de 

verschillende factoren zoals hergebruik, verkoelingseffecten, belevings- en ecologische 

waarde en rekening houdend met de geldende regelgeving. 

 

Regenwater dat niet gerecupereerd wordt via de platte daken, wordt zoveel als mogelijk 

direct geïnfiltreerd (tuinaanleg, waterpartij) zodat de riolering minimaal belast wordt. De 

materialen bij de omgevingsaanleg zijn hieraan aangepast. 

 

Grondwater 

Het plan geeft aanleiding tot de bouw van ondergrondse constructies. Gezien dit in de 

huidige gewestplanzoneringen ook mogelijk is, en gezien er verplicht advies gevraagd 

moet worden aan de VMM en/of de waterloopbeheerder, wordt het effect op grondwater 

neutraal ingeschat.  

 

Waterkwaliteit 

Rekening houdend met de zoneringsplannen zal de afvoer van (overtollige) regenwater en 

afvalwater 100% gescheiden gebeuren tot aan de rooilijn. Hier komt het water terecht in de 

gemengde riool onder de Opgeëistenlaan. Afvalwater wordt afgevoerd naar een 

(gescheiden) rioleringsstelsel of naar een eigen waterzuiveringsinstallatie (gebouwd volgens 

de code van de goede praktijk).  

 

                                                   
3
 Online raadpleegbaar via 

http://www.gent.be/eCache/THE/1/692.cmVjPTQwMjAw.html, laatst geraadpleegd 

op 8/04/2014 

http://www.gent.be/eCache/THE/1/692.cmVjPTQwMjAw.html
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Het plan laat geen bijkomende risicoactiviteiten met milieuverontreinigende 

eigenschappen toe binnen het plangebied. Naast dit RUP blijven bestaande en 

toekomstige gemeentelijke, provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige 

verordeningen met betrekking tot de behandeling van afval- en hemelwater van kracht. 

Bemesting of het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet zoveel mogelijk vermeden 

worden binnen het plangebied waardoor de effecten op de waterkwaliteit zo gering 

mogelijk worden gehouden. Het effect op de waterkwaliteit is neutraal. 

 

Indien bemaald dient te worden in het kader van de herontwikkeling van de Rabotsite 

dient rekening gehouden te worden met een mogelijke aantrekking van de 

grondwaterverontreiniging van op de Tondelier site. Deze eventuele verspreiding dient 

in de projectfase opgevolgd te worden via meting van het opgepompte water of dient op 

voorhand berekend te worden. Indien de werken gebeuren volgens de regelgeving van 

de OVAM worden de effecten verwaarloosbaar ingeschat. 

 

4.3.3 Beoordeling 

Onder de gestelde voorwaarden voor afvoer van afvalwater en hemelwater is het effect 

op de oppervlaktewaterkwaliteit van het plan neutraal.  

 

Indien de maatregelen, die in de stedenbouwkundige voorschriften en in de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening zijn vervat, nagevolgd worden kan worden geoordeeld 

dat er geen schadelijke effecten op de waterhuishouding zullen zijn.  

 

Het vermijden van de aantrekking van grondwater- en dus bodemverontreiniging is een 

aandachtspunt in de projectfase. 

 

Het effect van het hele plan zal neutraal zijn m.b.t. waterhuishouding.  
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4.4 Discipline Geluid en trillingen 

4.4.1 Beschrijving en analyse 

Het plangebied is niet gelegen in de onmiddellijke nabijheid van een stiltegebied. Voor de 

stad Gent zijn verschillende geluidskaarten opgemaakt. Op een geluidskaart wordt 

aangegeven wat de geluidsbelasting is in de omgeving van bepaalde wegen, spoorwegen 

en luchthavens. 

 

De geluidsbelasting zoals die op de geluidskaarten staat aangegeven, is het resultaat van 

een berekening. Op basis van inputgegevens als de verkeersintensiteit, de wegverharding, 

de geometrie van de omgeving, de aanwezigheid van afschermende of reflecterende 

objecten en de absorptie-eigenschappen van de bodem wordt met rekenmodellen een 

schatting gemaakt van de verwachte geluidsniveaus in de omgeving van de infrastructuur. 

 

Op onderstaande illustraties is zowel de Lden als de Lnight voor het wegverkeer weergegeven. 

de geluidskaarten voor spoorverkeer en luchtverkeer geven geen waarden voor het 

plangebied (geluidskaarten beschikbaar op http://www.lne.be/themas/hinder-en-

risicos/geluidshinder/Geluidskaarten, laatst geraadpleegd op 2/1/2014). 

 

De Lden stelt een gemiddelde voor van de geluidsniveaus over een volledige dag, avond en 

nacht, waarbij men de avond- en nachtniveaus zwaarder laat doorwegen. Deze indicator is 

representatief voor mogelijke hinder. 
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Illustratie 4.5a: Geluidskaart Wegverkeer Lden voor de belangrijkste wegen en spoorwegen 

(referentiejaar 2007) 

 

Illustratie 4.5b: Geluidscontouren Lden belangrijkste wegen (referentiejaar 2011) 
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Illustratie 4.6a: Geluidskaart wegverkeer Lnight (referentiejaar 2007) 

 
Illustrate 4.6b: Geluidscontouren Lnight belangrijkste wegen (referentiejaar 2011) 
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De Europese richtlijn Omgevingslawaai schrijft voor dat van de grootste agglomeraties 

geluidskaarten moeten worden gemaakt. Die kaarten moeten de geluidsimpact van het weg-

, spoor- en luchtverkeer en van de industrie weergeven. Aansluitend moeten er oplossingen 

worden voorgesteld voor de belangrijkste hinderbronnen binnen de agglomeraties.  

 

Onderstaand is de  geluidskaart (wegverkeer)  voor de agglomeratie Gent weergeven. 

 

 
Illustratie 4.7: Geluidskaart wegverkeer Lden voor alle wegen in de omgeving van het studiegebied. 

 

Het plangebied is gelegen aan een drukke verkeersas, de Opgeëistenlaan. Uit 

bovenstaande illustraties kan opgemaakt worden dat er in de huidige situatie binnen het 

plangebied een hoge geluidsbelasting voorkomt ten gevolge van het wegverkeer.  

 

4.4.2 Onderzoek naar aanzienlijke effecten 

Planologische omvorming 

Ten opzichte van de bestaande planologische situatie is er hoofdzakelijk een omzetting 

naar bestemmingen met een gelijkaardige geluidsbelasting. Groenelementen worden 

planologisch vastgelegd. De planologische wijzigingen vormen geen directe aanleiding 

tot een verhoogde geluidsbelasting in het gebied. 

 

Ten opzichte van de huidige situatie vormt deze herbestemming een neutraal effect.  

Op basis van de toelichtingsnota kan opgemaakt worden dat de toekomstige invulling 

geen significant verschil zal veroorzaken ten opzichte van de bestaande toestand. Er 

kan aangenomen worden dat er geen significant negatieve effecten zullen optreden.  

 

Een stedelijk project met een hoge woondensiteit vergt akoestische aandacht: 
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 in en tussen de woningen: lucht- en contactgeluiden, 

 in en tussen de stroken: nagalm, geluidsniveau vrij drukke Opgeëistenlaan en 

Griendeplein. 

 

Op 1 februari 2008 werd er in België een nieuwe nationale norm vastgesteld betreffende 

de eisen waaraan de geluidsisolatie van een nieuwbouwwoning moet voldoen. De norm 

NBN S01-400-1 - Akoestische criteria voor woongebouwen bevat zowel eisen voor 

gevelisolatie als voor de isolatie tegen lucht- en contactgeluid tussen gebouwdelen 

onderling. Hij is van toepassing op alle nieuwe gebouwen en renovaties waarvoor een 

stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd na de datum van inwerkingtreding. 

 

De gevelisolatie moet volgens deze norm worden gedimensioneerd in functie van de 

gevelbelasting. Deze norm geldt als een “code van goede praktijk”. Momenteel wordt de 

naleving van deze norm echter niet intensief opgevolgd. 

 

Installaties 

De inplanting van de technische installaties van het toekomstige gebouw is van belang 

voor het bepalen van de geluidsimpact. Aangezien het specifieke geluidsniveau van 

deze technische installaties moet voldoen aan de grenswaarden opgelegd volgens de 

bepalingen in VLAREM II, zijn er geen effecten te verwachten naar bewoning toe. 

 

Verkeer 

Om de wijziging van in geluidsniveau of het geluidsklimaat te kennen dient de totale 

verkeersintensiteit in rekening gebracht te worden. Ter hoogte van het kruispunt worden 

gedurende de spits minimaal 2000 (pae) verkeersbewegingen geregistreerd. Op basis 

van de mobiliteitsgegevens (zie discipline Mens) kan opgemaakt worden dat de 

positieve wijzigingen minder dan 2 % bedragen. De negatieve wijzigingen bedragen 

minder dan 1%. 

 

Algemeen kan aangenomen worden dat per verdubbeling van de verkeersintensiteit 

(stijging met 100%) de geluidsemissie met 3 dB stijgt. Per halvering van de 

voertuigintensiteit (daling van 50%) daalt de geluidsemissie met 3 dB. De totale 

verkeersintensiteit is echter niet de enige bepalende parameter. Ook het voertuigtype, 

snelheid, ritdynamiek…  zijn van belang. 

 

Om het effect van de toename in het verkeer te kaderen kan gebruik gemaakt worden 

van onderstaande illustratie. Deze illustratie geeft weer wat de impact op het 

geluidsniveau is ten gevolge van de intensiteitswijzigingen.  
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illustratie 4.8: wijziging geluidsniveaus wijziging verkeersintensiteiten. (Bron Achtergrondinformatie 

over luchtverontreinigingen en geluidshinder afkomstig van gemotoriseerd verkeer, LNE) 
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Illustratie 4.9: Schaal voor de waargenomen ernst van geluidstoename 

 

Op basis van bovenstaande gegevens kan er dan ook geoordeeld worden dat de daling 

ten aanzien van de referentiesituatie minder dan 1 dB zal bedragen en het effect niet tot 

juist hoorbaar zal zijn. De stijging ten opzichte van de referentiesituatie zal eveneens 

minder dan 1 dB(A) bedragen.  

 

Het effect op de openbare weg zal verwaarloosbaar zijn.  

 

4.4.3 Beoordeling 

Het voorgenomen plan zal geen invloed hebben op geluid via wijzigingen in 

verkeersstromen. Rekening houdend met de schaalgrootte van het plan kan gesteld 

worden dat dit verwaarloosbaar is. Gezien de beperkte uitbreidingen binnen de 

woonmogelijkheden wordt geen significante geluidsimpact op de omgeving verwacht.  

 

Bijkomstig dient vermeld te worden dat het gebied in de omgeving van een drukke 

verkeersader is gelegen waardoor het geluidsklimaat in het plangebied zal bepaald 

worden door de omliggende wegen.  

 

Globaal kan het effect als neutraal beschouwd worden. 
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4.5 Discipline Lucht 

4.5.1 Beschrijving en analyse 

Bronnen van luchtverontreiniging 
Bij de beschrijving van de bestaande toestand wordt in eerste instantie de plaatselijke 
luchtkwaliteit van het plangebied in kaart gebracht.  

 
De luchtkwaliteit op een locatie kan conceptueel worden gezien als de som van een 
aantal bijdragen. Het relatieve belang van elke bijdrage is verschillend per polluent en 
varieert gedurende het jaar ten gevolge van wisselende weersomstandigheden. De 
luchtkwaliteit wordt bepaald door: 
 

 Globale achtergrondconcentraties 

 Specifieke bijdragen van lokale bronnen 

 Gebouwverwarming 

 Transportemissies 

 Industriële emissies 
 
Binnen het plangebied komen geen noemenswaardige emissiebronnen voor. De 
belangrijkste emissiebronnen in het plangebied vandaag zijn het verkeer op de 
verschillende wegen en de verwarmingsinstallaties in de gebouwen.  

 

Illustratie 4.10: Luchtkwaliteit in een stedelijke omgeving en in de buurt van een (snel)weg  

 

De exacte lokale luchtkwaliteit is afhankelijk van de verkeersintensiteit, de 

vlootsamenstelling, de verkeersafwikkeling (snelheid, congestie), omgevingsparameters 

(weg- en gebouwenconfiguraties) en achtergrondconcentraties. 

 

De voornaamste emissies ten gevolge van wegverkeer bestaan uit stikstofoxiden, 

vluchtige organische stoffen (benzeen), koolstofmonoxide (CO, product van onvolledige 

verbranding), fijn stof en zwaveldioxide. Door de ligging van het plangebied ten opzichte 

van de verkeersader kan aangenomen worden dat de luchtkwaliteit in het gebied 

hierdoor beïnvloed wordt.  
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Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt opgevolgd door de Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM) via onder meer het telemetrisch meetnet dat instaat voor de opvolging van de 

algemene luchtkwaliteit voor de voornaamste luchtgassen en voor het fijne stofgehalte.  

 

Op onderstaande illustratie 4.11 zijn de meetpunten in de omgeving van het plangebied 

weergegeven. Het dichtstbij gelegen telemetrische meetstation is 44R701 (Gent, 

Baudelostraat) met een index met score 3 zijnde ‘goed’.   

 

 
Illustratie 4.11: Ligging van de meetpunten voor luchtkwaliteit, oranje contour: indicatieve ligging 

plangebied (bron: http://luchtkwaliteit.vmm.be, laatst geraadpleegd op 2/1/2014) 

 

Om een beeld te vormen van de concentraties aan stikstofdioxide (NO2) en fijn stof 

(PM10) in de omgeving van het plangebied is gebruik gemaakt van de internetapplicatie 

van de VMM. Deze applicatie is ontwikkeld voor de advisering van Ruimtelijke 

Uitvoeringsplannen (RUP) en geeft een benaderend beeld van de luchtkwaliteit 

vlakdekkend over Vlaanderen aan de hand van interpolaties volgens rooster van 4 x 4 

km. Echter door de beperkte metingen in de omgeving van het plangebied geven deze 

waarden slechts een indicatie van de luchtkwaliteit. 

 

Illustratie 4.12 visualiseert het aantal overschrijdingen van 50 μg/m³ daggemiddelde 

concentratie van PM10. Een normoverschrijding vindt plaats wanneer deze waarde op 

een jaar meer dan 35 maal wordt overschreden. Het plangebied is gelegen in een 

gebied waar 36 tot 50 overschrijdingen van de norm voor PM10 (2010 tot 2012) 

voorkomen.  

 

Illustratie 4.13 visualiseert het PM10 jaargemiddelde (2010 tot 2012). Het 

jaargemiddelde bedraagt ter hoogte van het plangebied tussen 26 en de 30 μg/m³. 

Vanaf een jaargemiddelde concentratie van 40 μg/m³ is de norm overschreden. 

 

Illustratie 4.14 visualiseert de jaargemiddelde concentratie van NO2. Het plangebied ligt 

op de grens van een zone met een achtergrondconcentratie van 26 tot 30 μg/m³ (groen) 
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en een zone met een achtergrondconcentratie van 31 tot 35 μg/m³ (groen) (2010 tot 

2012). Vanaf een jaargemiddelde concentratie van 40 μg/m
3
 is de norm overschreden.  

 

In illustratie 4.15 is de totale index voor het gebied weergegeven. De legende van deze 

kaart is opgedeeld van 1 tot en met 10. Het gebied krijgt score 8 zijnde ‘slecht’. Deze 

index geeft een samenvatting van de drie vorige interpolatiekaarten voor PM10 en NO2. 

Ook deze kaart is opgedeeld in roostercellen van 4 x 4 km. Elke roostercel geeft de 

hoogste index van dezelfde roostercel op de drie andere kaarten weer.  

 

 
Illustratie 4.12: Overschrijdingen PM10 daggemiddelde van het plangebied, oranje contour: indicatieve 

ligging plangebied (bron: VMM-loket Lucht, laatst geraadpleegd op 2/1/2014) 

 

 
Illustratie 4.13: PM10 jaargemiddelde van het plangebied, oranje contour: indicatieve ligging 

plangebied (bron: VMM-loket Lucht, laatst geraadpleegd op 2/1/2014) 
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Illustratie 4.14: NO2 jaargemiddelde van het plangebied, oranje contour: indicatieve ligging 

plangebied (bron: VMM-loket Lucht, laatst geraadpleegd op 2/1/2014) 

 
Illustratie 4.15: Totale index van het plangebied, oranje contour: indicatieve ligging plangebied (bron: 

VMM-loket Lucht, laatst geraadpleegd op 2/1/2014)  

 

Uit het jaarrapport van de VMM kan opgemaakt worden dat de omgeving van Gent en 

de Gentse kanaalzone en de omgeving van de Antwerpse agglomeratie en de 

Antwerpse haven de hoogste geïnterpoleerde jaargemiddelde concentraties voor PM10 

vertonen. De grootste kans op overschrijding van de daggrenswaarde komt onder meer 

voor in de omgeving van Gent en de Gentse kanaalzone. Het geïnterpoleerde 

jaargemiddelde voor PM2,5 is in 2011 het hoogst in de omgeving van de Antwerpse 

agglomeratie en de Antwerpse haven, in de omgeving van Gent en de Gentse 

kanaalzone en in de noordrand rond Brussel. 
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4.5.2 Onderzoek naar aanzienlijke effecten 

Ten opzichte van de bestaande planologische situatie is er een omzetting naar 

bestemmingen met een zelfde emissiemogelijkheden of beperktere. De planologische 

wijzigingen vormen geen directe aanleiding tot een verhoogde emissie in het gebied. In 

de huidige situatie was bijkomende of nieuwe bebouwing eveneens mogelijk. Op basis 

van de herbestemming  naar zone voor groen worden er emissiemogelijkheden beperkt.  

 

In de referentiesituatie is eveneens een groot volume aan woongelegenheden aanwezig 

(205 woonheden meer dan in het plan). In de geplande situatie worden zes nieuwe 

wijkgebonden commerciële ruimtes en een wijkgezondheidscentrum van ca. 1100 m³ 

voorzien. 

 

De verwarming van de nieuwe bouwvolumes zullen mogelijks voor een uitstoot aan 

luchtvervuilende stoffen zorgen. Voor de verwarming van de gebouwen en de 

voorziening in warm water zal er best gebruik gemaakt worden van energiezuinige 

methodes om het effect op de luchtkwaliteit zo klein mogelijk te houden. Daarnaast dient 

rekening gehouden te worden met de steeds beter wordende isolatie van gebouwen. 

Door te voldoen aan “een hoge graad van duurzaam bouwen” als evaluatiecriterium 

voor de bebouwing van het RUP, wordt verwacht dat de uitstoot van de nieuwe 

gebouwen lager zal zijn dan die van de bestaande torens. Het effect op de luchtkwaliteit 

zal bijgevolg positief zijn, maar wel te verwaarlozen t.o.v. de totale uitstoot met inbegrip 

van het wegverkeer. 

 

Het luchtklimaat van het gebied wordt mede bepaald door de verkeersbewegingen in en 

rondom het plangebied.  

 

Uit tabel 4.2 t.e.m. tabel 4.5 kan aangenomen worden dat ten gevolge van de nieuwe 

invulling in het gebied een ten opzichte van de referentiesituatie een verkeersintensiteit 

vermindering van 22 % kan bedragen. Samenhangend daarmee vermindert de uitstoot 

met 22 %. Ten opzichte van de huidige situatie bedraagt de toename 12 %. 

 

Om de wijziging in het luchtklimaat weer te geven dienen de verschillende bronnen en 

verkeersintensiteiten in rekening gebracht te worden.  

 

Ter hoogte van het kruispunt worden gedurende de spits minimaal 2000 (pae) 

verkeersbewegingen geregistreerd. Op basis deze gegevens kan opgemaakt worden 

dat de positieve wijzigen (t.o.v. 2006) minder dan 2 % bedragen. De negatieve 

wijzigingen ( t.o.v. 2013) bedragen minder dan 1 %. 

 

4.5.3 Beoordeling 

Algemeen kan besloten worden dat de invulling op zich een impact kan hebben op de 

luchtkwaliteit als gevolg van gebouwenverwarming en bijkomende verkeersbewegingen. 

Gezien de beperkte aard van de bijkomende infrastructuur en dus ook 

verkeersbewegingen, worden er weinig tot geen negatieve effecten verwacht. 
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4.6 Discipline Fauna en flora 

Figuur 4.6: Beschermingszones in de buurt van het plangebied 

Figuur 4.7: Biologische waarderingskaart (geüpdatete versie van Stad Gent) 

Figuur 4.8: Vogelgebieden 

 

4.6.1 Beschrijving en analyse 

Het plangebied is niet gelegen in speciale beschermingszones (SBZ) en is ook niet 

gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) of Integraal Verwevings- en 

Ondersteunend Netwerk (IVON) (zie figuur 4.6). Het dichtstbij gelegen 

habitatrichtlijngebied (SBZ-H) is de Vinderhoutse bossen of ‘Bossen en heiden van 

zandig Vlaanderen: oostelijk deel’ (Gebiedscode BE2300005t) op ca. 4 km ten westen 

van het plangebied. Op ongeveer dezelfde afstand ten oosten van het plangebied is het 

deelgebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 

(Gebiedscode BE2300006) gelegen. Het dichtstbij gelegen VEN-gebied is ‘De Vallei van 

de Benedenleie’ (code 213) op ca. 1,8 km ten oosten van het plangebied.  

 

Er liggen enkele belangrijke vogelgebieden in de onmiddellijke omgeving van het 

plangebied die aangeduid zijn op de signaalkaart (Everaert, 2012). De signaalkaart werd 

opgemaakt met het oog op het inschatten van risico’s voor vogels bij 

windturbineprojecten. Met name de Bourgoyen is aangeduid als pleister- en 

rustgebieden voor watervogels, broedkolonie,  slaapplaatsen en weidevogelgebied (zie 

figuur 4.8). 

 

De vegetatie wordt besproken aan de hand van de biologische waarderingskaart (BWK), 

weergegeven op figuur 4.7. Er wordt gebruik gemaakt van een gedetailleerde en 

geactualiseerde versie van de BWK voor stad Gent, die dateert van 2010 en is 

gebaseerd op veldkartering in 2009.  

 

Volgens de BWK is in het noorden van het plangebied een naaldhout aanplant gelegen. 

Daarnaast zijn twee zones met kleine landschapselementen afgebakend. De noordelijke 

zones binnen het plangebied zijn biologisch waardevol. De zuidoostelijk KLE zone (ten 

zuiden van rabottorens) zijn biologisch zeer waardevol. 

 

Het plangebied ligt in de buurt van twee groenassen uit het groenstructuurplan van de 

Stad Gent, namelijk tussen ‘groenas 7 Vinderhoutse bossen’ en ‘groenas 8 Wondelgem’ 

(zie illustratie 4.16). Als radiaalverbindingen in de open ruimte tussen de kernstad en het 

buitengebied zijn de groenassen landschappelijk structurerende elementen. Zij zijn een 

aaneensluiting van niet-bebouwde ruimten. Gezien de functie van deze open ruimten 

zijn zij mede dragers van de natuurlijke structuur. Bovendien spelen ze een rol in de 

recreatieve structuur van de stad.  

 



 
 
 
 
 
 

 

Screening concept-RUP Wonen aan het Rabot  81985805/R/873236/Mech 

Definitief rapport - 49 - Juni 2014 

 
  

 

 
Illustratie 4.16: Groenassen groenstructuurplan Gent, oranje contour: indicatieve ligging plangebied. 

 

Uit de studie Bruggen naar Rabot+ (2005, in opdracht van de Stad Gent) kwam naar 

voor dat de publieke ruimte van de as Begijnhoflaan/Opgeëistenlaan/Blaisantvest, van 

de omgeving van het gerechtsgebouw en van de omgeving van de Rabottorens als een 

samenhangende groene ruimte geconcipieerd dient te worden die de wijk ruimtelijk met 

het stadscentrum verbindt. 

 

In 2012 is er eveneens een Beheer- en inrichtingsplan Rabotpark+ opgemaakt. Het doel 

hiervan was om een optimale samenhang na te streven bij de inrichting en beheer van 

de verschillende onderdelen, namelijk het Rabotpark, het Tondelpark en het 

Trambrugpark, samen Rabotpark+ genoemd. De studie is opgevat als een beheer- en 

inrichtingsplan volgens de richtlijnen van Harmonisch Park- en Groenbeheer, waarbij 

aandacht wordt besteed aan de waarden, potenties en knelpunten op vlak van recreatie, 

mobiliteit, flora en fauna, cultuurhistoriek, ontsluiting, beleving en gebruik. 
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Illustratie 4.17: Parkwanden en bomenstructuur 

 

4.6.2 Onderzoek naar aanzienlijke effecten 

De bestaande natuurlijke elementen in het plangebied zijn niet van belang voor populaties of 

systemen in nabijgelegen beschermde gebieden. Er is tevens een barrière onder de vorm 

van tussenliggende gebieden. Deze zullen dienst doen als buffer zodat de impact 

verwaarloosbaar zal zijn op fauna. 

 

Er kan gesteld worden dat het plan geen versnipperende werking of barrièrewerking heeft. 

Door het concentreren en vastleggen van de woonkernen wordt het wonen geconcentreerd 

en wordt versnippering van de omgeving tegengegaan wat een positief effect is. Binnen het 

plan is rekening gehouden met bestaand groen. Er is getracht om dit waar nodig 

planologisch te beschermen of uit te breiden.  

 

De Stad Gent heeft een inventarisatie gemaakt van de bestaande bomen. Bomen 

vormen een belangrijk deel van de groenstructuur. Waardevolle bomen in het 
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projectgebied, en in de omgeving, worden maximaal behouden en waar mogelijk 

versterkt (groene spine, Lievetuin, Griendeplein, bomendak van paardenkastanje 

Begijnhoflaan…). 

 

De bomen die niet binnen de contouren van de bebouwing en de (half) ondergrondse 

parking vallen (inbegrepen de Lievetuin), kunnen in principe behouden blijven.  

 

Binnen de contouren van de bebouwing zijn er geen ‘monumentale’ bomen die koste 

wat kost behouden moeten worden. Behoud van bomen is hier enkel zinvol in groepjes, 

aangezien de beeldwaarde vooral de groep betreft. 

 

Volgende groepen bomen zijn binnen de bebouwing gelegen: 

 dennen (grote groep opgespannen tussen Opgeëistenlaan en Filips Van 

Cleeflaan en twee kleinere groepjes: één ter hoogte van de Opgeëistenlaan en 

één ter hoogte van de Filips Van Cleeflaan; ) staan er nu een dertigtal jaar, 

bomen aan de rand zijn het best uitgegroeid; 

 lindes (kant Opgeëistenlaan); 

 kromme rij populieren (vermoedelijk langs de vroegere loop van de Walgracht). 

 

Binnen de groene spine (lineaire park zijde Filips Van Cleeflaan) wenst de Stad Gent 

zoveel mogelijk de bomen die op dit moment goed staan of gezond zijn te behouden.  

 

Onderstaand wordt een korte analyse weergegeven van deze bomen:  

 de eerste rij dichtst bij de Filips Van Cleeflaan zijn Acacia’s, zeker te behouden. 

Op deze plek zijn verschillende soorten bomen geprobeerd en dit zijn de eerste 

die goed groeien, 

 de tweede rij zijn paardenkastanjes. De eerste drie bomen te beginnen vanaf het 

Griendeplein zijn gezond, ook het beeld is goed. De vier daaropvolgende bomen 

zijn kleiner maar ook goed; verderop vanaf de groep dennen staan er een aantal 

vermoedelijk zieke bomen tussen. 

 

Waar mogelijk worden bestaande groenstructuren zoveel als mogelijk opgenomen in het 

plan. Volgende bestaande groenstructuren worden binnen het plan gewaardeerd: 

 de Leie ten zuiden van het Rabot, 

 relicten van laanbeplanting langs de Filips Van Cleeflaan, 

 hoogstammen op de site Rabottorens, 

 het bomendak van de paardekastanjes aan het begin van de Begijnhoflaan, 

 de laanbeplanting op de middenberm van de Begijnhoflaan, 

 de bomen op de site KAHO tussen Waldam en woningen, 

 de bomen aan de noordkant van het Griendeplein. 

 

Door deze elementen op te nemen in het plan kennen deze groenstructuren dan ook 

een juridische bescherming. 

 

De niet-verharde oppervlakte binnen de parkzone heeft een groen karakter en wordt 

aangelegd, beheerd en gehandhaafd met gras, bomen en heesters. Bij het vellen van 

hoogstammige bomen is opgenomen dat er heraanplanten binnen de zone noodzakelijk 

is. Onderstaand wordt een beeld gevormd van de bomenbeplanting. 
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Illustratie 4.18 bomenbeplanting in het plangebied 

 
De zone waar de biologische zeer waardevolle elementen zijn gelegen krijgt de 
herbestemming groene zone. Hierdoor worden deze elementen beter beschermd naar de 
toekomst en wordt er een positief effect gecreëerd door de herbestemming van deze zone. 
 
Door de rand langsheen de Filips van Cleeflaan als groene zone te definiëren is de 
bestaande bomenstructuur planologisch beschermd.  
 
De ontwikkeling van dit gebied is binnen een park- en groenbeheerplan opgesteld. Alle 
ingrepen dienen zijn dan ook afgewogen om de natuurlijke ontwikkeling van het gebied 
bevorderen. 

 
De wadi (gracht) langs de spine wordt doorgetrokken in het voorstel. Dit betekent een 
meerwaarde voor de natuur; aanbrengen van een wadi is namelijk positief voor de 
biodiversiteit van planten en dieren, de bodemstructuur, de waterhuishouding enz. 

 

4.6.3 Beoordeling 

Het plan zorgt in de discipline fauna en flora voor nagenoeg geen negatieve effecten en 

veroorzaakt zeker geen betekenisvolle negatieve effecten. 
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4.7 Discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Figuur 4.9: Beschermde monumenten en landschappen 

Figuur 4.10: Centrale Archeologische Inventaris (CAI) 

Figuur 4.11: Uittreksel Landschapsatlas 

Figuur 4.12: Traditionele landschappen 

 

4.7.1 Beschrijving en analyse 

Traditionele landschappen  

Figuur 4.12 geeft een overzicht van de traditionele landschappen op macroschaal. Het 

plangebied ligt voor een groot deel in stedelijk gebied en havengebied. Voor deze zone 

zijn geen specifieke kenmerken en beleidswenselijkheden opgesteld.   

 

Beschermde landschappen, monumenten, stads- en dorpsgezichten 

Het waardevolle onroerend erfgoed is weergegeven op onderstaande illustratie 4.19. 

Het dichtstbij gelegen beschermde landschap is het voormalige Sint-Elisabethbegijnhof, 

ten zuiden van het plangebied. Deze zone is tevens aangeduid als beschermd stads- en 

dorpsgezicht en als bouwkundig geheel. Ongeveer 500 m ten oosten van het 

plangebied komt het beschermd stads- en dorpsgezicht ‘Donkere Poort, Sastehuis, vml. 

brouwerij Gebroeders Vanden Berghe en vml. katoenspinnerij Van de Broecke-Grenier 

met hun omgeving’ voor.  

 

Aan de oostelijke zijde van het plangebied komen meerdere beschermde monumenten 

voor: 

 Begijnhoflaan: Rabot, datum definitief besluit 28/12/1936; 

 Van Bachtenwalle tot Appelbrugparkje : loop van de Lieve met Lievekaai en 

kademuren tussen Leie en Rabot, datum definitief besluit 19/05/2005; 

 Loop van de Lieve met rechter trekweg, datum definitief besluit 19/05/2005; 

 Tussen Buitensingel en Industrieweg: loop van de Lieve met oevers, datum definitief 

besluit 19/05/2005; 

 Opgeëistenlaan 8: directeurswoning (ca. 1886) vml spinnerij en weverij J. De 

Hemptinne, datum definitief besluit 04/10/1997; 

 

Meerdere monumenten zijn tevens aangeduid als bouwkundige relicten: 

 Het Rabot (ID: 88343); 

 Rabotbrug (ID: 201156); 

 Bedrijfsgebouwen, UCO-de Hemptinne, voorheen spinnerij en weverij J. de 

Hemptinne (ID: 19571); 

 

Tot slot komen ook de volgende bouwkundige relicten voor aan de randen van het 

plangebied: 

 Burgerhuis (ID: 20107) aan de Begijnhoflaan 25; 

 Evangelische kapel (ID: 20108), Begijnhoflaan 31, nu protestantse gereformeerde 

kerk; 

 De Konijnenpijp, pleinbeluik (ID: 18287); 

 Voormalige katoenfabriek La Louisiana, heden KIHO (ID: 18288), niet vastgesteld, 

status verbouwd of gesloopt; 

 Hoger pedagogisch instituut (ID: 18631), Jozef II straat 28 
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Illustratie 4.19: Geo-portaal onroerend erfgoed, paarse contour: indicatieve ligging plangebied (bron: 

geo.onroerenderfgoed.be, laatst geraadpleegd op 6/1/2014) 

 

Landschapsatlas 

Er zijn geen ankerplaatsen in de buurt van het plangebied gelegen (zie figuur 4.11).  

 

Archeologie 

De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geeft een overzicht van de gekende 

archeologische vindplaatsen. De inventaris geeft enkel een opsomming van de gekende 

vindplaatsen. Er bevinden zich waarschijnlijk nog veel sites in de ondergrond waar er geen 

weet van is.  
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Voor het plangebied is een vindplaats weergegeven ter hoogte van de rabottorens in de CAI 

(zie figuur 4.10 en onderstaande illustratie). Gezien de historiek van de site (voormalig 

treinstation), en van de onmiddellijke omgeving (industrie) is de kans groot dat grote delen 

van het plangebied in het verleden verstoord werden door ophogingen, vergravingen en door 

vroegere infrastructuurwerken (snelwegen, spoorwegen, rivieraanleg).  

 

 
Illustratie 4.20: Uittreksel uit de CAI, paarse contour: indicatieve ligging plangebied (bron:  

geovlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/cai, laatst geraadpleegd op 24/6/2014) 

 

4.7.2 Onderzoek naar aanzienlijke effecten 

Het ontwerp is verder verfijnd op basis van de adviezen van woninGent, VMSW en 

stadsdiensten. De meest ingrijpende bijsturing gebeurde op basis van het advies van de 

Dienst Monumentenzorg en Architectuur van de Stad Gent, die aanstuurde om de vista 

langs de Lieve vanuit de historische binnenstad te vrijwaren van achterliggende hogere 

gebouwen. 

 

Daarom zijn twee bijkomende modellen ontwikkeld, binnen hetzelfde gedachtengoed van het 

strokenmodel van WIT en van het wedstrijdontwerp van POLO. Eén model voldeed aan de 

bemerkingen van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur, die daarin ook gesteund is 

door het Agentschap Onroerend Erfgoed.  
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Illustratie 4.21: Model voldaan aan de bemerkingen 

 
Illustratie 4.22: Model voldaan aan de bemerkingen 

 

Het aspect de vista langs de Lieve vanuit de historische binnenstad te vrijwaren van 

achterliggende hogere gebouwen is dan ook cruciaal en wordt in dit RUP verder 

vertaald. 

 

De rol van de groenzones wordt planologisch bestendigd. Het effect is neutraal.  

 

In de zones voor stedelijk wonen laat het plan bijkomende bebouwing toe, wat ten 

opzichte van de huidige situatie effecten kan veroorzaken. Anderzijds wordt het belang 

van groen in deze zones ook scherper benadrukt. Het RUP regelt de inplantings- en 

architecturale mogelijkheden via de stedenbouwkundige voorschriften, teneinde 

ontwerpmogelijkheden open te laten. De waardevolle gebouwen in het plangebied 

worden hierbij steeds geïntegreerd en gerespecteerd.  
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De kans bestaat dat de geplande ontwikkeling tot op heden ongekende archeologische 

waarden zal verstoren. Om negatieve effecten te vermijden is het nodig de nodige 

maatregelen te nemen bij graafwerken. 

 

In eerste instantie is het aangewezen bodemingrepen zo veel mogelijk te vermijden 

(behoud in site van archeologisch erfgoed). Indien dit niet haalbaar blijkt, dient elke 

ontwikkeling ingreep in de bodem voorafgegaan te worden door een archeologisch 

vooronderzoek. Op basis van dit vooronderzoek wordt beslist of een opgraving 

noodzakelijk is, of dat het wenselijk is geplande ingrepen elders in te planten of op een 

andere wijze uit te voeren. 

 

De bijzondere voorschriften voor een archeologisch vooronderzoek en/of opgraving 

worden opgesteld naar gelang de aard van de ingreep en kunnen bekomen worden bij 

het Agentschap R-O Vlaanderen onroerend erfgoed Oost-Vlaanderen, en bij de dienst 

Stadsarcheologie van de Stad Gent. 

 

Belangrijk is dat het zorgplichtprincipe geldt (art 4 archeologiedecreet): diegeen die baat 

heeft bij de aantasting van archeologisch erfgoed dient ook de nodige middelen en tijd 

te voorzien voor een volwaardig onderzoek. 

 

Indien deze maatregelen opgevolgd worden, zal het effect voor de deeldiscipline 

Archeologie neutraal zijn. 

 

4.7.3 Beoordeling 

Globaal genomen zorgt het RUP’s voor een bescherming van het landschap waardoor geen 
negatieve effecten te verwachten zijn. 
 
Het RUP zorgt voor geen negatieve effecten op het gebied van landschap. 
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4.8 Discipline Licht 

4.8.1 Beschrijving en analyse 

Momenteel is er binnen het plangebied alleen verlichting voorzien ter hoogte van de 

wegen. 

 

4.8.2 Effecten  

Het RUP voorziet indirect de mogelijkheid om binnen bepaalde zones verlichting te 

plaatsen. Daar het hier hoofdzakelijk om verlichting gaat met een beperkte uitstraling zal 

de hinder verwaarloosbaar zijn. 

 

4.8.3 Beoordeling 

Het RUP zorgt voor geen negatieve effecten op het gebied van licht. 
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4.9 Grensoverschrijdende effecten 

Het plangebied is niet gelegen aan een gewest- of landsgrens. Er zullen geen 

grensoverschrijdende effecten voorkomen door voorliggend plan. 

 

5 MOTIVATIE WAAROM ER GEEN PLAN-MER WORDT OPGEMAAKT 

Het RUP vormt mogelijks het kader voor de toekenning van een vergunning voor een 

project opgesomd in bijlage I, II of III van het project-m.e.r. besluit van 10 december 

2004. Zowel de ondergrondse parking als de zone voor stedelijk wonen in het Rabot 

staan opgesomd in rubriek 10 b van bijlage III: stadsontwikkelingsprojecten, met 

inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen (projecten die niet onder 

bijlage II vallen).   

 

Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau, aangezien 

het om een terrein van ca. twee hectare gaat in het stadscentrum van Gent.  In 

voorliggende screeningsnota werden de mogelijke milieueffecten onderzocht. Zoals in 

hoofdstuk 4 uitvoerig werd besproken, brengen de ingrepen uit het voorliggend RUP 

geen aanzienlijke milieueffecten met zich mee voor de verschillende (MER-) disciplines. 

Hierdoor kan aangetoond worden dat het RUP screeningsgerechtigd is.  

 

Bijgevolg kan besloten worden dat voorliggend RUP in zijn huidige conceptvorm 

meerdere malen niet voldoet aan de voorwaarde voor plan-MER-plicht. Het RUP is 

screeningsgerechtigd en de opmaak van een plan-MER is niet noodzakelijk. 

 

6 VERZOEK TOT RAADPLEGING VAN DE ADVIESINSTANTIES 

Met deze screeningsnota werd op 8 mei 2014 een verzoek tot raadpleging ingediend bij 

de verschillende, relevante adviesinstanties om uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst 

van het verzoek tot raadpleging het advies over te maken door betekening of tegen 

ontvangstbewijs van de initiatiefnemer. 
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Figuur:
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Screening RUP Wonen aan het Rabot 4.4
Overzicht van de Waterlopen (VHA) 
en VMM Meetpunten  13/03/2014
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Figuur:

Datum: Schaal:Titel:

Opdrachtgever:

Project:

1:10000

Bron:

Stad Gent

Screening RUP Groenas 4 - Bovenschelde 4.5
Watertoetskaart  13/03/2014
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Figuur:
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Screening RUP Wonen aan het Rabot 4.6
Beschermingszones in de buurt 
van het plangebied  13/03/2014
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Figuur:
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Screening RUP Wonen aan het Rabot 4.7
Waardering volgens de biologische 
waarderingskaart 
(BWK, geüpdatete versie van Stad Gent)
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Screening RUP Wonen aan het Rabot 4.8
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Screening RUP Wonen aan het Rabot 4.9
Beschermde monumenten en landschappen  13/03/2014
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Screening RUP Wonen aan het Rabot 4.10
Centrale Archeologische Inventaris (CAI)  13/03/2014
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Screening RUP Wonen aan het Rabot 4.11
Uittreksel landschapsatlas  13/03/2014
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Juni 2014 - 62 - Definitief rapport 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage Conceptnota concept-RUP 
 

Deze bijlage is digitaal beschikbaar via 

https://royalhaskoningdhv.box.com/screeningrabotconceptnota 

of via eenvoudige aanvraag aan geertrui.goyens@rhdhv.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Screening concept-RUP Wonen aan het Rabot  81985805/R/873236/Mech 

Definitief rapport - 63 - Juni 2014 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage Mobiliteitsstudie 
Deze bijlage is digitaal beschikbaar via 

https://royalhaskoningdhv.box.com/screeningrabotmobiliteit 

of via eenvoudige aanvraag aan geertrui.goyens@rhdhv.com 
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Juni 2014 - 64 - Definitief rapport 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage Ontvangen adviezen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Screening concept-RUP Wonen aan het Rabot  81985805/R/873236/Mech 

Definitief rapport - 65 - Juni 2014 

 
  

 

 

Instantie Advies Aanpassing in screeningsnota 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

3
e
 Directie,  Dienst 33 Ruimtelijke 

Ordening en Stedenbouw 

Geen opmerkingen / 

ANB – Oost-Vlaanderen Geen opmerkingen / 

Ruimte Vlaanderen –APL - Oost-

Vlaanderen 

Geen opmerkingen / 

Onroerend Erfgoed - Oost-Vlaanderen Verwijzing naar fig 4.10 klopt niet zodat 

een uittreksel uit de CAI ontbreekt 

Verwijzing klopt wel. Verduidelijkende 

illustratie toegevoegd in §4.7.1 

Agentschap Wonen-Vlaanderen 

Afdeling Wonen 

Geen opmerkingen / 

Team Vlaamse Bouwmeester Geen opmerkingen / 

Departement MOW Vraag om normering op te nemen Niet overgenomen, zie motivatie in §4.1.2 

(p24) §Wijzigingen in verkeersintensiteiten 

en verkeersafwikkeling van gemotoriseerd 

verkeer 

Vraag om ontsluiting via Filips Van 

Cleeflaan op te nemen op grafisch plan 

De Lijn Oost-Vlaanderen 

 

Rekening houden met Griendeplein als 

transferium 

Is in orde, zie extra uitleg in §4.1.2 (p21) 

§Wijzigingen in verkeersintensiteiten en 

verkeersafwikkeling van gemotoriseerd 

verkeer 

De reizigers moeten worden toegekend 

aan de mode van voor- of natransport 

OVAM 

Afdeling Bodembeheer 

Dienst Databeheer 

Indien bemaling op de Rabotsite dient 

rekening gehouden te worden met 

mogelijke aantrekking van 

grondwaterverontreiniging van de 

Tondelier site 

Opgenomen in het onderzoek naar 

aanzienlijke effecten van disciplines 

bodem en water (§4.2.2 en §4.3.2) 

Departement LNE 

Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, 

Milieu en Gezondheid, Dienst Hinder en 

Risicobeheer 

Illustraties 4.5 en 4.6 zijn niet volledig 

wegens nieuwe versie van 

geluidsbelastingskaarten 

Nieuwe illustraties 4.5b en 4.6b worden 

toegevoegd in §4.4.1, maar veranderen 

niets aan de aanzienlijke effecten 

Departement LNE 

Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, 

Dienst VR 

Geen opmerkingen / 

Gecoro Gent Geen opmerkingen / 
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directie Ruimte 
dienst Ruimtelijke Planning  

Besluit van de Deputatie 

kenmerk RUP/2014/GRUP/17/050 

betreft Gent - gemeentelijk RUP nr. 164 'Wonen aan het Rabot' 

Advies milieuscreening. 

verslaggever Geert Versnick

1.   Feitelijke en juridische gronden 

 het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid (DABM), aangepast door het decreet van 27 april 2007 (plan-

mer-decreet) en het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 

betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's (plan-

mer-besluit) 

 In bovenvermelde decreten en uitvoeringsbesluiten is bepaald dat voor elk 

ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), of een plan-MER, of een onderzoek tot 

milieueffectrapportage (screening) dient te gebeuren. 

 De initiatiefnemer van een RUP dient in het kader van het onderzoek tot 

milieueffectrapportage een aantal instanties te raadplegen, waaronder de 

deputatie van de provincie waarin het RUP gelegen is. De adviesvraag 

strekt ertoe te vernemen of het plan in zijn huidige vorm aanzienlijke 

milieueffecten kan genereren en of de mogelijke milieueffecten van de 

voorgestelde planopties voldoende beschreven zijn. 

 het op 09 mei 2014 ontvangen 'verzoek tot raadpleging' over de screening 

naar de plan-mer-plicht m.b.t. het gemeentelijk RUP 'Wonen aan het Rabot' 

te Gent 

 In de screening worden de mogelijke milieueffecten van de aangegeven 

planopties beschreven. Er wordt aangegeven dat er geen aanzienlijke 

milieueffecten te verwachten zijn. Bijgevolg wordt voorgesteld om geen 

plan-MER op te maken voor het RUP 'Wonen aan het Rabot' te Gent. 

 

2.   Motivering 

Planinhoud 

 Het plangebied bevindt zich in de 19de eeuwse wijk Rabot ten noorden van 

het historisch centrum van Gent. Het plangebied heeft een oppervlakte van 

4,66ha.  

vergadering van 

05 juni 2014 

aanwezig 

Briers Jan, 
gouverneur-voorzitter 

Vercamer Alexander 

Versnick Geert 

Dauwe Jozef 

Couckuyt Eddy 
leden 

      
      

De Smet Albert, 
provinciegriffier 

dossiernummer:  
1402698 

 
zittingnummer:  

74 

termijn: 

07 juni 2014 
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 De bestaande drie woontorens in het plangebied zullen worden afgebroken 

en vervangen door een nieuw sociaal woonproject in een parkomgeving. 

Het geldende BPA nr.22bis Rabot laat enkel renovatie en heropbouw 

binnen de bestaande volumes toe.  

Inhoudelijke opmerkingen 

 Vanuit de planologische goedkeuringsbevoegdheid van de deputatie en als 

antwoord op de adviesvraag zijn er geen specifieke bemerkingen te maken 

met betrekking tot de beschrijving van de mogelijke effecten van de 

planopties op het leefmilieu. 

 Er wordt akkoord gegaan met de conclusie dat geen plan-MER dient 

opgemaakt te worden. 

 Dit besluit houdt geen enkel inhoudelijk planologisch advies in over het 

gemeentelijk RUP 'Wonen aan het Rabot' te Gent. De planopties van dit 

RUP zullen geadviseerd worden in het kader van de plenaire vergadering. 

 

3.   Besluit 

Artikel 1. Het 'verzoek tot raadpleging' in het kader van het onderzoek tot 

milieueffectrapportage voor het gemeentelijk RUP 'Wonen aan het Rabot' te -

Gent wordt gunstig geadviseerd. Er wordt akkoord gegaan met de conclusie 

dat geen plan-MER dient opgemaakt te worden. 

Art. 2. Een afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg gezonden worden 

naar het college van burgemeester en schepenen van Gent. 

 Gent, 05 juni 2014 

namens de Deputatie: 

de provinciegriffier, de gouverneur-voorzitter, 
(get.) Albert De Smet (get.) Jan Briers 
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De privacywet van 08/12/92 voorziet het recht van toegang en
verbetering van de opgenomen persoonsgegevens,

evenals het consultatierecht van het register bij de Commissie,
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 
RPSTED 

 
Mevrouw Geertrui Goyens 
HaskoningDHV Belgium 
Schaliënhoevedreef 20 D 
2800 MECHELEN 

 

contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum 

Rik De Kezel 
Tel. 09 266 78 25 
gecoro@gent.be 

81985805 20140604_NO_Adv007- 
screeningsnota RUP 164 – 
Wonen aan het Rabot 

4 juni 2014 

 

Advies GECORO – screeningsnota plan-MER RUP 164 Wonen aan het Rabot 

 
Geachte mevrouw Goyens 
 
Op 3 juni 2014 heeft de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) 
van de stad Gent kennis genomen van de screeningsnota voor het concept van gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 164 Wonen aan het Rabot. 
 
Na beraadslaging concludeerde de commissie dat zij het eens is met het gemotiveerd besluit 
dat het plan in zijn huidige vorm geen aanzienlijke negatieve milieueffecten kan genereren 
en geeft bijgevolg een gunstig advies. 
 
 
Namens de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, 
 
 

 
 
Rik De Kezel Toon Tessier 
Secretaris GECORO Gent Voorzitter GECORO Gent 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie:  
Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen 
Philippe Van Wesenbeeck, diensthoofd Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 
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