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1 INLEIDING 

Voorliggende nota betreft het verzoek tot raadpleging voor de conceptnota van het het 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 160 ‘Groenas 4 – Bovenschelde’, hierna 

RUP genoemd.  

 

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.   

 

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 het parkeergebouw als de zone voor stedelijk wonen aan de Meierij en de 

Frans De Mildreef 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). Voor de zone voor reserve 

industriegebied is mogelijk ook rubriek 1d van bijlage III van toepassing: eerste 

bebossing en ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik 

(projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen). 

 

Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau. Het gaat 

voornamelijk om een planologische bestendiging van de huidige situatie, met 

uitzondering van het parkeergebouw en de zone voor reserve industriegebied. Deze 

ingrepen vinden plaats op een klein gebied (parkeergebouw en reserve industriegebied 

beide ca. 0,5 ha). In deze screeningsnota worden de mogelijke milieueffecten 

onderzocht, waarmee kan aangetoond worden dat het RUP screeningsgerechtigd is.  

 

Leeswijzer 

Na de 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 gaat 

na of het plan aanzienlijke milieueffecten kan teweeg brengen. 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 verkeerskundige voorstudie van het parkeergebouw 

en de conceptnota van het voorontwerp-RUP. Als bijlage 4 worden de ontvangen 

adviezen gebundeld en wordt aangegeven in een tabel hoe met deze adviezen is 

omgegaan. 
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2 BESCHRIJVING EN AFBAKENING PLANGEBIED 

Figuur 2.1: Feitelijke toestand  

Figuur 2.2: Situering luchtfoto met toponiemen 

Figuur 2.3: Grafisch plan - concept 

 

2.1 Situering en begrenzing 

Het studiegebied van het RUP nr. 160 Groenas 4 – Bovenschelde situeert zich in het 

zuiden van Gent net buiten de stadsrand, in de vallei van de Schelde.  Het plangebied 

maakt deel uit van Groenas 4 uit het Ruimtelijk Structuurplan Gent. Groenas 4 ligt in de 

Vallei van de Bovenschelde tussen de Muinkschelde en de grens met Zevergem/De 

Pinte. 

 

Een deel van het plangebied van dit RUP ligt afgescheiden en zuidelijker dan de rest 

van het plangebied. Het bevat een deel van het gebied op de linkeroever tussen de 

spoorwegbruggen aan de Burggravenlaan en het “Kasteel van Zwijnaarde” aan de 

Joachim Schayckstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratie 2.1: Situering van het plangebied op het grondgebied Gent 
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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.  

 

Het gebied ligt net buiten de stadsrand, in de vallei van de Bovenschelde. Behalve de 

groene valleistructuur zijn typisch voor dit gebied: industrie, recreatieve voorzieningen 

en universitaire instellingen langs de westzijde van de Schelde en woongebieden langs 

de oostzijde van de Schelde.  

 

Langs de E40/E17 liggen de bedrijventerreinen van Zwijnaarde I, II en III. Ten noorden 

van de Ringvaart ligt het bedrijventerrein van de Ottergemsesteenweg met de 

voormalige site van de Groothandelsmarkt.  

 

Het gebied is sterk versnipperd. Belangrijke barrières binnen het studiegebied zijn de 

Ringvaart, de Bovenschelde, de E40, de E17 en de B401 en de spoorwegen Gent – 

Brussel en Gent – Mechelen. Op deze manier heeft de vallei van het Scheldebekken 

een versnipperd voorkomen, waarbij elk gebied zijn eigen karakteristieken heeft. 

 

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

toestand opgenomen. 

 

2.3 Concept grafisch plan 

In het RUP worden elf bestemmingszones afgebakend: 

 zone voor stedelijk wonen (Sw) 

 zone voor tuinen (T) 

 zone voor parkeergebouw (Pg) 

 zone voor recreatie en gemeenschapsvoorzieningen (Rg) 

 zone voor bos (B) 

 zone voor groenbuffer (Bu) 

 zone voor groenas/groenbuffer gecombineerd met fietspad/wandelpad (Gr/Bu)) 

 Reservatiezone voor groenas/groenbuffer gecombineerd met fietspad/wandelpad 

(Gr/Bu-re) 

 Zone voor groenas (Gr) 

 zone voor industrie met nabestemming bos (I-bo) 

 zone voor reserve industriegebied (I-re) 

 Parkzone met laagdynamische recreatieve functie (Pre) en parkzone met 

natuurwaarden (Pna) 

 

Bijkomend voorziet het grafisch plan in volgende overdrukken schematisch 

aanduidingen: 

 reservatiezone voor fiets- en wandelpad (in overdruk) 

 reservatiezone voor fietspad/wandelpad in overbrugging/ondertunneling (overdruk) 

 fietspad/wandelpad (schematische aanduiding) 

 ontsluitingswegen (schematische aanduiding) 

 

De afbakening en ligging van de zones is weergegeven op figuur 2.3. In onderstaande 

paragrafen worden deze zones besproken. . 
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2.3.1 Zone voor stedelijk wonen (Sw) 

Het RUP voorziet in drie zones voor stedelijk wonen, enerzijds de Meierij in het westen 

van het plangebied en de Hundelgemsesteenweg – Frans De Mildreef er aan grenzend. 

Anderzijds de bestaande gebouwen in het park van ‘het Kasteel van Zwijnaarde’ in het 

zuiden van het plangebied. 

 

Deel Meierij 

Het gebied ligt geïsoleerd tussen de Schelde, de spoorweg en de B401. Het wordt 

ontsloten door de Frans De Mildreef, die via één onderdoorgang onder de B401 en één 

onderdoorgang onder de spoorweg aansluit op het wegennet. Het gebouwenbestand 

bestaat hierin de huidige situatie uit meergezinswoningen. Het gaat om twee lage 

appartementsgebouwen en één middelhoog appartementsgebouw. Langs de 

appartementen bevinden er zich bedieningswegen en parkeerplaatsen. Een belangrijk 

deel van het gebied bestaat uit een vijver en groen. 

 

De Meierij krijgt centraal de bestemming stedelijk wonen (SW). Rondom de centrale 

woonzone krijgt het gebied conform het RSG een bestemming als groenas. Dit wordt 

verder beschreven bij de zone voor groenas met fietspad/wandelpad (Gf). De bestaande 

gebouwen en wegen kunnen behouden blijven. 

 

Twee gebouwen dateren uit de jaren ’50 maar werden wel al gerenoveerd en het derde 

gebouw dateert van eind de jaren ’70. Gezien de leeftijd van de gebouwen is het niet 

onwaarschijnlijk dat men, zoals het geval is voor de Rabottorens, binnen een aantal 

jaren beslist om deze af te breken. Indien het RUP dan de zoneringen louter heeft 

afgestemd op de bestaande toestand bestaat de kans dat er niet gewacht wordt op een 

RUP-wijziging maar dat men beslist om de gebouwen te renoveren of herop te bouwen 

op dezelfde plaats. Dat zal een gemiste kans zijn voor de realisatie van de groenas 

maar ook voor een meer aan de tijd aangepast woonconcept. Vermits dit gebied nu toch 

deel uitmaakt van het RUP is het logisch een meer toekomstgerichte ontwikkeling 

mogelijk te maken. 

 

Op het ogenblik dat er gebouwen herbouwd of vervangen worden zullen volgende 

randvoorwaarden gelden: 

 Langs de Schelde wordt een groenas van 30 m voorzien waarbinnen, naast 

groenaanleg, enkel een fiets- en wandelpad is toegelaten; 

 Het gebied ten noorden van de Frans De Mildreef met vijver en groen wordt 

eveneens behouden als groengebied en verder uitgebouwd; 

 In het tussenliggende gebied zijn woningen toegelaten. De huidige bruto 

vloeroppervlakte (bvo) mag niet worden overschreden. De bebouwde en verharde 

oppervlakte zal in dit bebouwbaar gebied niet hoger zijn dan 50% en de 

onbebouwde/onverharde oppervlakte wordt onderdeel van de groenas; 

 Er zijn minstens drie groene verbindingen tussen de groenas deel Schelde en het 

noordelijk deel verplicht; 



 
 
 
 
 
 

 

Screening RUP ‘Groenas  81985804/R/873236/Mech 

Rapport - 5 - 15 oktober 2014 

 
  

 

 In dit gebied is eveneens een gebouw toegelaten voor socio-culturele functies met 

openbaar karakter en op buurtniveau (buurtsporthal, buurtcentrum, …) met een 

maximale grondoppervlakte van 500 m² en maximale bouwhoogte van 8 m. Dit 

gebouw situeert zich zo dicht mogelijk bij het Botermarktpark (zie schetsontwerp in 

illustratie 2.2); 

 De grondinname en verhardingen voor wegen en parkings worden tot een minimum 

beperkt. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk ondergronds of gestapeld; 

 Er worden ook enkele mogelijkheden voorzien tot overbrugging van de Schelde in 

het westen van het plangebied, zodat fietsers en wandelaars die uit de richting 

Ledeberg komen vlot toegang krijgen tot de groenas aan de overzijde van de 

Schelde; 

 Dit gebied kan mits het voorzien van een verbinding onder de spoorweg ook 

functioneren als openbaar groen voor Ledeberg. Deze onderdoorgang is trouwens 

ook noodzakelijk voor de bereikbaarheid van de buurtvoorziening voor socio-

culturele functies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Illustratie 2.2: Schetsontwerp gebouw voor socio-culturele functies met openbaar karakter en op 

buurtniveau vb. sporthal 

 

Deel Hundelgemsesteenweg – Frans De Mildreef (ten oosten van B401) 
Dit gebied ligt ten oosten van de Meierij en ligt aan vier zijden geïsoleerd tussen de 

spoorweg in het noorden, de snelweg E17 in het oosten, de Schelde in het zuiden en de 

B401 in het westen. Het gaat hier om een gemengde zone waar in de huidige situatie 

zowel wonen (zijde Hundelgemsesteenweg – Frans De Mildreef) als diverse andere 

economische functies aanwezig zijn. Die laatste bevinden zich zowel aan straatzijde als 

in het binnengebied tot tegen het jaagpad langs de Schelde. Naast een groot 

natuursteenbedrijf gaat het om een (groot)handel in deuren, een winkel voor 

binnenhuisinrichting, een winkel in vuren en haarden, een bedrijf dat lege “merkflessen” 

sorteert… 

 

Voor dit gebied werd in het RUP Belle Vue (zie § 3.1.3) geopteerd voor een 

monofunctionele woonbestemming die op termijn alle niet-woonfuncties zo goed als 

onmogelijk maakt. Voor voorliggend RUP wordt gekozen voor één bouwblok met 
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bestemming “stedelijk woongebied” waarin zowel economische als woonfuncties 

toegelaten zijn en waarin die functies ook met elkaar mogen verweven worden. 

Tenslotte gaat het hier over een gebied in de binnenstad en langs een belangrijke 

invalsweg van Gent. De economische functies moeten uiteraard verenigbaar zijn met 

het wonen. Detailhandel, kantoren, opslag, diensten, e.d. liggen het meest voor de 

hand. Bedrijven met grote hinder voor de woonfunctie zijn minder evident, maar kunnen 

uiteraard wel naast wonen functioneren als dit op milieuvlak verantwoord is.  

 

De visie voor dit bouwblok is om een bouwstrook langs de 

Hundelgemsesteenweg/spoorweg te voorzien en een bouwstrook tegen de groenas in 

het zuiden van het plangebied. In de Conceptnota bij het RUP is een concrete 

uitwerking op detailniveau gegeven met schematische doorsneden. 

 

 Bereikbaarheid 
Een fundamenteel probleem is dat de bouwstrook aan de zijde van de Schelde niet 

rechtstreeks paalt aan het openbaar domein maar slechts toegang krijgt tot het 

openbaar domein over de percelen heen, waar ze palen aan de Hundelgemsesteenweg, 

Loskaai en Frans De Mildreef. Bebouwing die tegen de Schelde wordt gerealiseerd, 

moet dus toegang krijgen via het betrokken perceel tenzij er tot een drastische 

herverkaveling wordt overgegaan. Maar gezien de versnipperde eigendomsstructuur en 

de verschillende economische activiteiten is dit weinig waarschijnlijk. Dat betekent dat 

de bebouwing aan de zijde van de Hundelgemsesteenweg nooit volledig kan gesloten 

worden. Indien daar een doorgang voorzien wordt naar de achterliggende functies, zal 

die ook voor hulpdiensten bruikbaar moeten zijn. Dit betekent ook dat een deel van het 

binnengebied vrij moet blijven van bebouwing voor die noodzakelijke toegankelijkheid. 

(zie illustratie 2.3, linkse schema). 

 

Voor het gebied ter hoogte van de Frans De Mildreef kan deze straat doorgetrokken 

worden tussen de beide bouwstroken in functie van de bereikbaarheid van de functies 

(zie illustratie 2.3, rechtse schema). De bestaande straat wordt uiteraard behouden want 

het is de enige mogelijkheid om dit gebied te bereiken via de ondertunneling van de 

spoorweg en onder de B401. 

 

Voor de ontwikkeling van het gebied ter hoogte van de Loskaai is het behoud en de 

verbreding van de Loskaai noodzakelijk. De Loskaai is nu zeer smal en zal ook moeten 

fungeren als verbinding voor fietsers- en voetgangers van Ledeberg naar de groenas. 
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Illustratie 2.3: Principe ontsluiting voor deelgebied Hundelgemsesteenweg - Frans De Mildreef 

 

 Parkeren 
Functies vragen ook parkeerplaatsen. Bij het invullen van bestaande gebouwen is het 

vaak moeilijk zo niet onmogelijk om parkeerplaatsen inpandig/ondergronds te voorzien. 

Dat betekent parkeren op het maaiveld. Dit element moet worden meegenomen als we 

waken over de woonkwaliteit in de omgeving. Voor het gebied dat bereikbaar is via de 

Frans De Mildreef is dit probleem een stuk kleiner omdat de Frans De Mildreef en de 

eventuele doortrekking ervan een centrale ontsluiting kan vormen. Hergebruik van 

bestaande gebouwen voor wonen is daar weinig waarschijnlijk (op de bestaande 

woningen na). Bij nieuwbouw kan het parkeren dan ook ondergronds voorzien worden. 

 

 Architecturale vormgeving 

Om te vermijden dat de bebouwing langs de groenas een volledig gesloten wand vormt, 

moeten er hier en daar ‘openingen’ voorzien worden in de gevelwand. Dit kan door het 

voorzien van een bouwvrije strook langs beide zijden van een zijperceelsgrens. Omdat 

een aantal percelen vaak niet erg breed is (circa 25m) kunnen gebouwen in dat geval 

gekoppeld worden. Tegen bestaande bebouwing op beide zijperceelsgrenzen, kan/moet 

er uiteraard aangebouwd worden. 
 

De bestaande woningen opgenomen in de Inventaris van het bouwkundig Erfgoed 

worden behouden en geïntegreerd in de ontwikkeling van de zone. 
 

 Bestaande gebouwen in de groenas 
Langs de Schelde is er, te rekenen vanaf de rand van het jaagpad, een zone van 10m 

breed voorzien voor de uitbreiding van de groenas. In principe is hier geen bebouwing 

meer toegelaten. In deze zone bevinden zich geen beschermde gebouwen, noch 

gebouwen die voorkomen op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. We kunnen er 

dus vanuit gaan dat alle gebouwen binnen de groenas kunnen verdwijnen. Beperkte 

afwijkingen voor bestaande constructies zijn wel mogelijk. Bestaande gebouwen binnen 

de groenas mogen wel verder gebruikt worden maar enkel voor de huidige functie. 

Onderhoud, renovatie en kleine verbouwingen kunnen worden toegelaten. Grondige 

verbouwingen, herbouwen of nieuwbouw zijn er niet toegelaten. Op het ogenblik dat er 

op het betrokken perceel en buiten de groenas grondige verbouwingen gebeuren, 
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gebouwen herbouwd worden of er nieuwbouw wordt gerealiseerd moeten de gebouwen 

die zich binnen de groenas situeren, verwijderd worden.  

  

Bestaande gebouwen in het park van het “Kasteel van Zwijnaarde” 

Het betreft de gebouwen in het kasteelpark van het ‘Kasteel van Zwijnaarde’. Het 

kasteel en twee grote koetshuizen/stallingen zijn zonevreemd maar wel beschermd als 

monument. Het kasteel heeft een horecafunctie. Het linker koetshuis heeft ook een 

horecafunctie en bevat ook het clubhuis van de golfclub. Het rechter koetshuis bevat 

twee woningen, een magazijn met onderhoudsmateriaal voor het park en het bureau en 

binnen-oefenruimte voor de golfclub.  

 

De gebouwen krijgen een gepaste bestemming die toelaat om de huidige activiteiten 

verder te zetten. Voor eventuele andere behoeften krijgt het begrip “stedelijk 

woongebied” een voldoende ruime invulling. 

 

2.3.2 Zone voor tuinen (T) 

Het gaat hier om enkele bestaande tuinen of onbebouwde ruimten tegen de fly-over van 

de B401. Bebouwing zo dicht bij die drukke verkeersader is daar omwille van de 

beperkte woonkwaliteit niet gewenst. Het is ook niet mogelijk omdat het verplicht is een 

brede bouwvrije strook van 30 m te respecteren langs het hoofdwegennet. Vermits deze 

gronden palen aan bestaande of toekomstige woningen, is een bestemming als zone 

voor tuinen wel geschikt. 

 

2.3.3 Zone voor parkeergebouw (Pg) 

De zone in het noorden van het plangebied is bedoeld voor het oprichten van een 

parkeergebouw met een maximale bouwhoogte van 15 m. Bouwen tot op de rand van 

de zone is toegelaten evenals het realiseren van een constructie waardoor de 

voertuigen rechtstreeks vanop de B401 het parkeergebouw kunnen binnenrijden. 

 

In dit gebied is er nu redelijk wat (hoogstammig) groen aanwezig. Dit zal bij de bouw van 

het parkeergebouw uiteraard verdwijnen. Er wordt gezocht naar een vorm van 

compensatie, bv. een groendak, groene gevels, openbaar groen, etc. Vooral de gevel 

zijde Hundelgemsesteenweg vraagt een kwalitatieve architectuur. 

 

2.3.4 Zone voor recreatie en gemeenschapsvoorzieningen (Rg) 

In deze zone zijn alle recreatieve functies toegelaten die onder de noemer 

“dagrecreatie” vallen (sport- en recreatieve voorzieningen, incl. volkstuinen). Daarnaast 

zijn ook gemeenschapsvoorzieningen op buurt-, wijk- of stadsniveau toegelaten. Het 

kan hierbij om bebouwde functies gaan maar ook om bv. groenvoorzieningen. 

 

Een groot deel van het in de rand van de voetbalterreinen aanwezige groen bevindt zich 

buiten de grens van het RUP, maar een deel valt erbinnen. Dit groen moet maximaal 

behouden blijven. 
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2.3.5 Zone voor bos (B) 

De natuurwaarden van het bestaande waardevolle bos moeten integraal bewaard 

blijven. Gebouwen en verhardingen zijn verboden. Enkel een fiets- en wandelpad, 

waarvan de inplanting en inrichting maximaal de natuurwaarden respecteert, is 

toegelaten. De oude spoorwegaftakking moet hiervoor maximaal gebruikt worden. 

 

2.3.6 Zone voor groenbuffer (Bu) 

Deze bestemming komt enkel voor ter hoogte van het Instituut Nucleaire 

Wetenschappen (INW) van de UGent. De functie van deze zone is het bufferen van het 

industriegebied ten opzichte van de omgeving. De breedte van de zone bedraagt daar 

overal 20 m. Het bestaande “bos” vervult hier die rol. Deze zone vormt geen schakel 

van groenas-4 maar is takt er wel op aan. 

 

2.3.7 Zone voor groenas/groenbuffer (gecombineerd met fiets-en wandelpad) (Gr/Bu) 

In het deel van de zone ten zuiden van IVAGO heeft deze zone een dubbele functie. Als 

groenas (zoals voor de volgende zone) met een wandel- en fietspad (= het bestaande 

jaagpad) maar ook als groene buffer van het industriegebied. Deze zone vormt hier wel 

een noodzakelijke schakel van groenas-4.  

De rand van deze zone situeert zich aan de zijde van de Schelde op de waterlijn. De 

breedte van deze zone bedraagt voor het grootste deel 20 m te rekenen vanaf de 

waterlijn. Een uitzondering hierop vormen de terreinen van IVAGO waar vroeger een 

breedte van 40m werd vastgelegd in een stedenbouwkundige vergunning. Een deel van 

deze groene industriebuffer bestaat uit publiek domein (jaagpad), een deel is privaat 

domein en behoort bij de aanpalende bedrijven. Daardoor is de breedte van de groene 

industriebuffer op privaat domein meestal slechts circa 10m. Het gewestplan voorziet 

15m als minimale breedte voor groenbuffers voor industriegebieden. Deze moeten 

aangelegd worden op eigen terrein. Het vastleggen van deze groene industriebuffer in 

dit RUP biedt dus t.o.v. de bepalingen van het gewestplan niet alleen duidelijkheid 

omtrent de juiste breedte, maar ook een waarborg voor een beperkte breedte van de 

groene industriebuffer. 

De functie van groene industriebuffer wordt gerealiseerd aan de zijde van de bedrijven 

door middel van een dicht groenscherm. Dat wordt zo natuurlijk mogelijk geconcipieerd, 

aangelegd en beheerd zodat het de vereiste natuurwaarden ontwikkelt.  

Het bestaande jaagpad kan gebruikt worden als fiets- en wandelpad en groenaanleg is 

er mogelijk, zij het dat het zicht op het water zo veel mogelijk vrij moet blijven. Ook voor 

het onderhoud van de waterloop en zijn oevers is dit nodig. De inrichting en het beheer 

van de groenas worden in overleg met de waterwegbeheerder gevoerd. Voor 

hoogstammige bomen en struiken op de oevers en dijken van de bevaarbare 

waterwegen dient per locatie te worden beoordeeld welke afstand tot het jaagpad kan 

worden gehanteerd. Dit i.v.m. stabiliteit van de oeververdediging, takval, opstulpingen 

door boomwortels, etc.  
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Voor bestaande bedrijfsinstallaties of -gebouwen binnen deze groenas geldt dat 

instandhoudingswerken en renovatie aan bestaande gebouwen of installaties steeds 

mogelijk blijven. Uitbreidingen zijn enkel toegelaten indien de uitbreiding noodzakelijk is 

omwille van milieuvoorwaarden of gezondheidsredenen. Zware verbouwingen, herbouw 

of nieuwbouw, zijn niet toegelaten. Nieuwe constructies of installaties zijn uiteraard ook 

niet toegelaten. In deze zone zijn geen constructies toegelaten in functie van 

jachthavens op de Schelde. 

 

2.3.8 Reservatiezone voor groenas/groenbuffer (gecombineerd met fiets-en wandelpad) 

(Gr/Bu-re) 

Deze zone omvat het terrein ten zuiden van Amcor tot tegen de ringvaart. De breedte 

van de groenas is daar 30m. De functie van deze zone is de zelfde als vorige zone. Het 

gaat hier wel om een reservatiezone. In deze omgeving is het immers nog onduidelijk in 

hoeverre de groenas verder kan lopen langs het water. Er zijn immers enkele claims op 

dit terrein voor watergebonden activiteiten. Blijken deze claims te vervallen dan kan de 

reservatiestrook effectief zijn bestemming krijgen. Blijven deze claims gelden dan kan 

de groenas niet worden gerealiseerd. De continuïteit van het fiets- en wandelpad is wel 

noodzakelijk. Omlegging rond het terrein is in dit geval de enige oplossing (zie 

reservatiezone voor fiets- en wandelpad in overdruk). 

 

2.3.9 Zone voor groenas (gecombineerd met fiets-en wandelpad) (Gr) 

Deze zone heeft enkel een functie als groenas. Het aanwezige jaagpaden worden 

gebruikt als een wandel- en fietspad. Deze zone vormt een schakel in groenas 4.  

 

De groenas wordt zo natuurlijk mogelijk geconcipieerd, aangelegd en beheerd zodat de 

vereiste natuurwaarden ontwikkeld worden rekening houdend met de noodzaak voor 

een fiets- en wandelpad.. Het zicht op het water moet vanop het jaagpad zoveel 

mogelijk vrij blijven. Ook voor het onderhoud van de waterloop en zijn oevers is dit 

nodig. De inrichting en het beheer van de groenas worden in overleg met de 

waterwegbeheerder gevoerd. Voor hoogstammige bomen en struiken op de oevers en 

dijken van de bevaarbare waterwegen dient per locatie te worden beoordeeld welke 

afstand tot het jaagpad kan worden gehanteerd. Dit i.v.m. stabiliteit van de 

oeververdediging, takval, opstulpingen door boomwortels, etc.   

 

Deze groenas komt voor aan beide zijden van de Schelde.  

 Aan de oostzijde van de Schelde :  
De breedte van deze groenas is er zeer variabel. Ter hoogte van de Meierij is de zone 

zeer breed, maar bevat ze nu nog bebouwing en wegen. Door de omvang en de ligging 

van dit gebied zijn hier heel wat mogelijkheden om naast de uitbouw van de groenas 

ook de aanleg af te stemmen op de behoefte aan publiek groen van Ledeberg. 

 

Naast het voorzien van een verbinding onder de spoorweg betekent dit concreet het 

herinrichten van dit gebied. Dit kan door het minimaliseren van de bedieningswegen en 
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parkeerplaatsen, het omvormen van de bedieningsweg langs de Schelde tot een louter 

fiets- en wandelpad, het verwijderen van minder nuttige gebouwen en het zoeken naar 

een optimale inplanting van een eventuele buurtvoorziening zodat de bestemming 

groenas hier optimaal invulling krijgt. 

 

Achter de Hundelgemsesteenweg bedraagt de breedte 10m (exclusief het jaagpad), 

maar voorbij de de E17 verbreedt die naar 20à 30m. 

 

 Aan de westzijde van de Schelde: 
Vanaf de B401 tot aan Ivago, bedraagt de breedte 40m. 

 

Nog zuidelijker (vanaf IVAGO) zitten we in een andere zone waar de groenas wordt 

gecombineerd met een industriebuffer (zie zone voor groenas/groenbuffer).  

 

De zone voor groenas met fietspad/wandelpad komt opnieuw voor ten zuiden van de 

Domo-site tot en met het kasteel van Zwijnaarde met een variabele breedte. Ter hoogte 

van de Nieuwscheldestraat kan de groenas (= het jaagpad) nog niet in gebruik genomen 

worden zo lang de watergebonden bedrijvigheid daar aanwezig is. 

 

2.3.10 Zone voor industrie met nabestemming bos (I-bo) 

Het gaat hier om een bestaand bedrijventerrein. Enkel de huidige bedrijfsfunctie mag 

worden verdergezet. Als deze wordt stopgezet, gaat de nabestemming in. Dit betekent 

dat het terrein wordt vrijgemaakt van alle verhardingen en bebouwing en een spontane 

of gestuurde natuurontwikkeling krijgt. 

 

2.3.11 Zone voor reserve industriegebied (I-re) 

Binnen dit gebied is waardevol bos aanwezig. Alhoewel de bestemming industriegebied 

behouden blijft, is het toch de bedoeling dit bos zo lang mogelijk te behouden. Daarom 

wordt het aangeduid als reservegebied. Het zal pas mogen aangesneden worden als 

het aanpalende industriegebied van dezelfde eigenaar (i.c. UGent) volledig is 

ingenomen. Op die wijze wordt dit bos zo lang mogelijk behouden en kan het wellicht 

nog voor lange tijd deel uitmaken van de groenas. 

 

2.3.12 Parkzone met laagdynamische recreatieve functie (Pre) en parkzone met 

natuurwaarden (Pna) 

Het betreft het kasteelpark van het ‘Kasteel van Zwijnaarde’. In het kasteelpark werd 

een parking, een golfterrein en een helihaven aangelegd. Het kasteel zelf en twee grote 

koetshuizen/stallingen zijn zonevreemd maar wel beschermd als monument. Het kasteel 

heeft een horecafunctie. Het linker koetshuis heeft ook een horecafunctie en bevat ook 

het clubhuis van de golfclub. Het rechter koetshuis bevat twee woningen, een magazijn 

met onderhoudsmateriaal voor het park en het bureau en binnen-oefenruimte voor de 

golfclub. Zie hiervoor de “zone voor stedelijk wonen” (in § 2.3.1). 
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De horecafunctie van het kasteel en de andere functies in de koetshuizen worden 

bestendigd conform de bepalingen van het planologisch attest. Ook het golfterrein en de 

parking kunnen bestendigd worden maar eveneens binnen de beperkingen van het 

planologisch attest (zie § 3.1.5). Algemeen worden er geen nieuwe terreininnames, 

noch bijkomende bebouwing of verhardingen voor de bestaande activiteiten en functies 

toegelaten. Enkel de laagdynamische, toeristisch-recreatieve functies en activiteiten 

kunnen worden bevestigd (dus geen helihaven). 

 

Concreet houdt dat wat betreft de inrichting van het gebied in dat: 

 de inrichting zodanig wordt geoptimaliseerd dat een maximale landschappelijke 

integratie in de parkaanleg van het kasteeldomein moet worden bereikt; 

 de bestaande natuurwaarden op het kasteeldomein niet verder mogen aangetast 

worden; 

 de kasteelvijver integraal moet behouden blijven; 

 het kasteeldomein moet worden beheerd volgens de principes van het harmonisch 

park- en groenbeheer; 

 er geen verdere inname mag zijn van het weiland ten behoeve van golfbanen; 

 geen bijkomende oppervlakten mogen verhard worden; 

 de gebruikte verhardingen maximaal moeten waterdoorlaatbaar zijn. 

 

Op basis van de inventarisatie en de biologische waardering van het groen wordt de 

zonering van het “parkgebied” verder verfijnd. De delen van het golfterrein krijgen een 

bestemming “parkzone met laagdynamische recreatieve functies”. De overige delen 

krijgen een bestemming “parkzone met natuurwaarden”. 

 

2.3.13 Reservatiezone voor fietspad/wandelpad in overbrugging/ondertunneling (in overdruk) 

(F-reo) 

Binnen deze reservatiestrook is de aanleg van een fietspad/wandelpad naargelang de 

specifieke locatie in het grafisch plan toegelaten via een brug over de Schelde of 

gehecht aan de bestaande spoorwegbrug of onder de bestaande spoorweg. Er wordt 

gezocht naar de meest functionele inplanting van de infrastructuur en de beste 

landschappelijke inpassing. Er wordt rekening gehouden met de aanwezige 

natuurwaarden. 

 

Deze reservatiestrook is aangegeven in overdruk, wat betekent dat de onderliggende 

bestemming volgens het gewestplan blijft gelden. 

 

2.3.14 Reservatiezone voor fiets- en wandelpad (in overdruk) (F-re) 

In het geval er zich watergebonden bedrijven vestigen in het gebied tussen Amcor en de 

ringvaart dan kan de groenas langs het water niet gerealiseerd worden. Het fiets- en 

wandelpad moet in dat geval omgelegd worden rond het terrein. In dat geval kan de 

reservatiestrook effectief zijn bestemming krijgen. Indien er geen watergebonden 

bedrijven in dit gebied komen is deze reservatiestrook niet nodig en wordt de groenas 

gerealiseerd volgens de vorige zone. 
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2.3.15 Ontsluitingswegen (schematische aanduiding) 

Deze schematische aanduiding komt voor waar ontsluitingswegen verplicht zijn (behoud 

bestaande of aan te leggen nieuwe). 

 

Zowel het gebied langs de Meierij als dat langs de Frans De Mildreef kennen een eerder 

problematische ontsluiting vermits deze aan de westzijde verloopt via een 

onderdoorgang onder de spoorweg en de Burggravenlaan, centraal via een 

onderdoorgang onder het brede viaduct van de B401 en aan de oostzijde via een smalle 

en lage onderdoorgang onder de spoorweg. 

 

Andere mogelijkheden zijn er niet zodat dit ontsluitingstracé wordt behouden. 

 
De Loskaai is als ontsluitingsweg aangeduid en moet verbreed worden. Deze wordt een 

voetgangersverbinding naar de groenas maar ook een ontsluitingsweg voor de reeds 

aanwezige gebouwen en voor toekomstige bebouwing tegen de Schelde. De 

Warmoezeniersweg ter hoogte van de ijspiste moet voor autoverkeer verlegd worden op 

“privaat terrein”. De huidige Warmoezeniersweg wordt nog enkel gebruikt voor 

voetgangers en fietsers. 

 

2.3.16 Fietspad/wandelpad (schematische aanduiding) 

Er mag een fietspad/wandelpad aangelegd worden ter hoogte van deze aanduiding. 

Waar nodig, kunnen hiervoor de nodige constructies voorzien worden (zie 

bovenstaande reservatiestrook). 
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3 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT 

Figuur 3.1: Juridische toestand 

 

3.1 Juridische context 

3.1.1 Gewestplan 

Volgens het gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’ (KB van 14 september 1977) ligt het 

plangebied in woongebied, recreatiegebied, industriegebied, buffergebied en parkgebied 

(zie figuur 3.1). 

 

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 grotendeels binnen de grens van het 

gewestelijk RUP voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent.  

 

Enkel het deel waarbinnen zich het “Kasteel van Zwijnaarde” bevindt, ligt buiten het 

stedelijk gebied en dus in het buitengebied (zie onderstaande illustratie 3.1). 

 

Binnen het plangebied zelf bevinden zich geen delen van deelprojecten van het 

afbakeningsRUP. 

 

 
Illustratie 3.1: GRUP afbakening grootstedelijk gebied Gent met aanduiding grens grootstedelijk 

gebied ter hoogte van het zuidelijke deelgebied van het RUP 

 

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: 

 BPA 129 Toemaattragel (MB 17/12/1998) 
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 RUP Belle Vue L-2 (BD 16/02/2004) 

 BPA Z5 Kanaal van Zwijnaarde (MB 22/06/1994) 
 

De invulling van het RUP en BPA’s is weergegeven op onderstaande illustraties. De 

rode pijlen geven aan waar de bestaande BPA’s en RUP overlappen met het 

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

plangebied is tevens weergegeven op figuur 3.1.  

 

 
Illustratie 3.2: BPA Toemaattragel (MB 17/12/1998) 

 

 
Illustratie 3.3: RUP Belle Vue L-2 (BD 16/02/2004) 
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Illustratie 3.4: BPA Z5 Kanaal van Zwijnaarde (MB 22/06/1994) 

 

3.1.4 Verkavelings- en milieuvergunningen 

Binnen het plangebied gelden er geen verkavelingsvergunningen. 

 

In het plangebied zijn enkele bedrijfsactiviteiten aanwezig die Vlaremplichtig zijn: 

 Natuursteenbedrijf Van Daele – klasse 1 – Frans De Mildreef 

 Etabl. Lapin – flessensorteercentrum – klasse 3 - Loskaai 

 Lieven Maurits – chromage – klasse 2 – Loskaai 

 Samenlevensopbouw – klasse 3 – Hundelgemsesteenweg 4 

 Carosserie V.V – klasse 3 - Frans De Mildreef 

 Rogers Induflex – klasse 1 – Meierij 65/177 

 Ghent Dredging – klasse 2 en 3 - Zonneputtragel 

 Kasteel van Zwijnaarde – klasse 3 – Scheldestraat 

 Imewo – cabine – klasse 3 - Meierij 65/177 

 Imewo – klasse 3 - Meierij 

 Denys - klasse 3 – vijver naast kasteel van Zwijnaarde 

 

Onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de milieuvergunningen in het 

plangebied. 

 

Tabel 3.1: Milieuvergunningen in het plangebied 
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3.1.5 Planologisch attest  

Op 7 maart 2008 hebben NV Domein van Zwijnaarde – NV Zwijnaarde Castle Catering 

bij de gewestelijk planologisch ambtenaar aanvullingen bij hun aanvraag om 

planologisch attest ingediend. Het college van burgemeester en schepenen heeft een 

gedeeltelijk positief planologisch attest afgeleverd op 2 april 2009. Het standpunt met 

betrekking tot de uitbreiding op korte en lange termijn wordt besproken in de 

conceptnota bij het RUP (meegeleverd bij de screeningsnota). 

 

In voorliggend RUP zullen enkel de noodzakelijke bestemmingswijzigingen ten opzichte 

van de huidige gewestplanbestemming worden overwogen waarbij: 

 er geen nieuwe terreininnames, noch bijkomende bebouwing of verhardingen voor 

de bestaande activiteiten en functies kunnen ontstaan; 

 enkel de laagdynamische, toeristisch-recreatieve functies en activiteiten zullen 

worden bevestigd. 

 

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: 

 Relatie met het ruimtelijk structuurplan Gent (p 17); 

 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (p 23); 

 Provinciaal ruimtelijk structuurplan (p 23); 

 Overige relevante studies: 

 Actualisatie Groenas 4 (p 23); 

 Deelstudie bouwblok Frans De Mildreef (p 24); 

 Verkeerskundige voorstudie parkeergebouw Ledeberg (p 25). 
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4 GEVOELIGHEDEN VAN HET PLANGEBIED EN ONDERZOEK NAAR 

AANZIENLIJKE MILIEUEFFECTEN 

4.1 Discipline Mens 

4.1.1 Beschrijving en analyse 

Het plangebied situeert zich langsheen de Schelde in de zuidelijke stadsrand van Gent. 

Het plan sluit aan bij het woonweefsel aan de oostzijde van de Schelde en industrie-, 

recreatie-, groenzones en universitaire instellingen langs de westzijde van de Schelde. 

Het plangebied wordt doorkruist door verschillende bovenlokale lijninfrastructuren die, 

samen met de Schelde, de omgeving sterk versnipperen en barrières vormen tussen de 

verschillende woon-, werk- en recreatiegebieden. 

Het plan voorziet volgende relevante ingrepen: 

 De zonering van groenzone met fiets-/wandelpad langsheen de Schelde, deels 

als zone voor groenas, deels als zone voor groene industriebuffer en een klein deel als 

zone voor industrie met nabestemming bos. In deze zone liggen reeds (jaag)paden die 

door fietsers en wandelaars worden gebruikt. Het betreft een herbestemming van de 

gewestplanzoneringen woongebied, gebied voor dagrecreatie, industriegebied en 

parkgebied, en een gedeeltelijke herbestemming van zones met bestemmingen wonen 

en groen (nu RUP Bellevue) en een zone voor niet–hinderlijke watergebonden bedrijven 

(nu BPA Kanaal van Zwijnaarde).  

 De aanduiding van reservatiestroken voor fiets-/wandelpad in overbrugging van 

de Schelde en de spoorweg naar Antwerpen. 

 De herbestemming van zones aansluitend bij de groene fiets-/wandelas langs de 

Schelde tot verschillende zones met een groen karakter:  

o een zone voor recreatie en gemeenschapsvoorzieningen ter hoogte van 

bestaande sportvelden en de schaatspiste Kristallijn met aansluitende 

braakliggende gronden en graslanden, die ingesloten liggen tussen de Schelde, 

de spoorweg naar Brussel, E17 en B401. In deze zone ligt één (zonevreemd) 

bio-tuinbouwbedrijfje. De bestemming laat een brede waaier aan 

ontwikkelingsmogelijkheden toe, maar de Stad heeft wel expliciet een intentie 

om een aantal voetbalvelden met bijhorende accommodaties (tribune, 

clublokaal) als ook volkstuinen aan te leggen. 

o een zone voor bos met aansluitend een zone voor groene industriebuffer op het 

noordelijke deel van de gronden van het Instituut voor Nucleaire 

Wetenschappen van de UGent en aansluitend deel van de gronden van het 

wegendepot Proeftuinstraat. Deze perceelsdelen zijn momenteel grotendeels 

bebost, een klein deel ligt braak (na recente afbraakwerken op het wegendepot), 

maar vallen nu nog in de gewestplanbestemming ‘industriegebied’. 

o een zone voor groen met laagdynamische recreatieve functie dat het 

kasteeldomein van het kasteel van Zwijnaarde omvat. De gebouwen worden 

momenteel gebruikt als feest- en banketzaal en seminariecentrum. In het park 

bevinden zich enkele golfbanen en een helihaven. Het domein is nu in het 

gewestplan als parkgebied bestemd. 

 De zonering van twee woonzones die ingesloten liggen tussen de Schelde en de 

spoorweg naar Antwerpen. De ene woonzone betreft de sociale woonblokken van de 

Meierij. Deze valt nu volledig binnen het RUP Bellevue. De andere woonzone betreft de 

zone tussen spoorweg/Hundelgemsesteenweg en de Schelde. Kleine delen ervan 
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krijgen een bestemming als zone voor tuinen. Deze woonstrook wordt nu gekenmerkt 

door (verouderde) bedrijfsgebouwen met blinde muren langs de Schelde en woningen 

langs de Hundelgemsesteenweg. Deze zone valt nu gedeeltelijk onder de bepalingen 

van het RUP Bellevue, gedeeltelijk onder de gewestplanbestemming ‘woongebied’. 

 De zonering voor parkeergebouw op de hoek van de Hundelgemsesteenweg - 

Jacques Eggermontstraat, palend aan B401. Het is nu een groenzone met 

parkeerplaatsen. Deze zonering was ook al in het RUP Bellevue voorzien, weliswaar 

met een bouwvrije strook. Voorliggend RUP Groenas 4 herbestemt de bouwvrije strook 

ook tot zone voor parkeergebouw. Het aantal parkeerplaatsen is niet vastgesteld in het 

RUP. Vanuit eerdere studies in opdracht van Stad Gent
1
 wordt uitgegaan van een 

voorziene ontwikkeling van 450 parkeerplaatsen. 

 De bestemming van een klein deel van de gronden van het Instituut voor Nucleaire 

Wetenschappen van de UGent tot zone voor reserve industriegebied. Dit is een 

herbestemming van de gewestplanzonering ‘industriegebied’. Het gebied is momenteel 

bebost.  

 

Seveso-inrichtingen 

In onderstaande illustratie 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 29/04/2014) 

 

4.1.2 Onderzoek naar aanzienlijke effecten 

Globale effecten 

Het RUP Groenas 4 kadert in het Ruimtelijk Structuurplan Gent waarin verschillende 

groenassen zijn aangeduid die radiaalverbindingen vormen tussen de kernstad en het 

buitengebied, als landschappelijk structurerende elementen, mededragers van de 

natuurlijke structuur en die een rol spelen in de recreatieve structuur van de stad. Dit 

                                                   
1
 Tritel, “Parkeergebouw Ledeberg - Verkeerskundige voorstudie” i.o.v. Parkeerbedrijf Gent, 

juli 2010 
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RUP vormt de juridisch-planologische basis waardoor bestaande groengebieden ook 

een groene bestemming krijgen, de benodigde ruimte wordt gecreëerd om recreatieve 

fiets- en voetpaden langsheen de Schelde (her)aan te leggen en bijkomende 

verbindingen en bruggen/tunnels voor voetgangers en fietsers te creëren. Globaal zorgt 

het RUP dan ook voor een bestendiging en versterking van groene recreatieve ruimten 

en de recreatieve netwerken op niveau van het stedelijk gebied, en bijgevolg een 

verbetering van de woonomgevingskwaliteit van het wonen in de zuidelijke rand van 

Gent. Dit is een positief effect. 

Effecten per deelaspect van het plan 

Naast de globale effecten (ontwikkeling groenas, maasverkleiningen in fietsnetwerk) 

houden de verschillende planonderdelen lokaal wijzigingen in die effecten hebben. Ten 

opzichte van de bestaande toestand en huidige juridische toestand zorgt het plan op 

verschillende plaatsen voor een verbreding van de groenas. Hierdoor wijzigen de 

bestemmingen vastgelegd in het gewestplan en vigerende BPA’s en RUP’s. De 

herbestemmingen kunnen effect hebben op de reeds aanwezige functies. Deze effecten 

beschouwen we evenwel als ondergeschikt ten opzichte van de effecten van het plan 

als geheel, zoals beschreven in voorgaand punt ‘globale effecten’, omwille van het 

lokale karakter ervan. 

a) herbestemming industriegebied tot zone voor groenas/groenbuffer en  

(gecombineerd met fietsen wandelpad) (Gr/Bu)of reservatiezone voor 

groenas/groenbuffer (gecombineerd met fiets-en wandelpad) (Gr/Bu-re) 

langsheen de Schelde 
Een deel van de groenzone is openbaar domein, een deel is privaat domein van 

aanpalende bedrijven. Het fiets- en wandelpad ligt op openbaar domein en wordt 

mogelijks hier en daar aangepast/verbeterd. Op privaat domein moet een dichte 

groenbuffer aangelegd en/of gehandhaafd worden. De herbestemming houdt geen 

negatieve effecten in ten opzichte van de bestaande bedrijvenzones aangezien de 

gewestplanbestemming een groenbuffer impliceert die breder is (min. 15 m volgens 

omzendbrief inzake toepassing van de gewestplanvoorschriften) dan de breedte van 

groene industriebuffer op privaat domein volgens voorliggend RUP. Waar de zone in het 

RUP breder is getekend, was reeds een bredere groenbuffer vastgelegd in een 

stedenbouwkundige vergunning. Bovendien is voorzien dat instandhoudingswerken en 

renovatie van bestaande bedrijfsinstallaties of -gebouwen binnen deze groenas mogelijk 

blijft. 

b) herbestemming industriegebied tot zone voor groenas (Gr), zone voor 

groenbuffer (Bu), zone voor bos (B) en zone voor reserve industriegebied (I-re) 

ter hoogte van het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen 
De herbestemming betreft delen van de site die op vandaag niet ingenomen zijn door 

het instituut en al bebost zijn. De bestaande bossen ten noorden en oosten krijgen de 

bestemming bos en groene industriebuffer. Dit houdt geen wijziging in ten opzichte van 

de bestaande toestand. Van het niet-ingenomen deel van de site blijft een aanzienlijke 

oppervlakte buiten het RUP. Dit behoudt de bestemming industriegebied. Een deel krijgt 

de bestemming reserve industriegebied. Door het verhuizen van universitaire functies 

kan de effectieve ruimte-inname meer dan verdubbelen t.o.v. de huidige ingenomen 

oppervlakte. Er kan dan ook van worden uitgegaan dat de campus nog voldoende 
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ontwikkelingskansen heeft en het goed functioneren er van niet in het gedrang komt. 

Het plan houdt voor dit deel dan ook geen significant negatieve effecten in.  

c) herbestemming recreatiegebied tot zone voor groenas (Gr) en zone voor 

recreatie en gemeenschapsvoorzieningen (Rg) ter hoogte van schaatsbaan en 

bestaande sportterreinen 
Ter hoogte van de sportterreinen (oefenvelden AA Gent) is het perceelsdeel dat 

opgenomen wordt in de bestemming groenas van het RUP, reeds als groenaanleg 

aanwezig. De sportinfrastructuur past binnen de bestemming van de zone voor recreatie 

en gemeenschapsvoorzieningen. Het blijvend functioneren er van is dan ook 

gegarandeerd. Het RUP voorziet bovendien een ruimere bestemming (ook 

gemeenschapsvoorzieningen) dan het gewestplan (dagrecreatie), waardoor de 

(her)ontwikkelingsmogelijkheden op lange termijn vergroten. Voorliggend RUP heeft 

voor dit deel geen negatieve effecten. 

 

De bestemming groenas ligt ten dele over de parking van de schaatsbaan en de 

(woning van) het bio-landbouwbedrijf. Binnen het huidige kadastrale perceel van de 

schaatsbaan blijft ruimte om de parking heraan te leggen. Het landbouwbedrijf is 

zonevreemd in recreatiegebied (gewestplan) en heeft enkel verbouwingsmogelijkheden 

als basisrecht. Dit basisrecht blijft gelden, want het RUP kan niet strenger zijn dan de 

decretale basisrechten. Deze negatieve effecten ten opzichte van de bestaande 

toestand worden niet als significant beschouwd. De terreinen zijn op basis van een 

onteigeningsplan verworven door de Stad Gent. Er wordt voorzien in de aanleg van een 

aantal sportvelden en van volkstuinen waarin het bestaande hobbylandbouwbedrijf 

wordt geïntegreerd. Door de bestaanszekerheid is het effect op het bestaande 

landbouwbedrijf licht positief. Bovendien houdt eigendomsverwerving van gronden naast 

de schaatsbaan in dat een herinrichting van het hele gebiedmogelijk is. Het verplaatsen 

van de parking  voor de schaatsbaan is niet voorzien en deze blijft dus voortbestaan. Er 

worden wel overgangsbepalingen voorzien binnen de groenas zodat het RUP dus wel 

mogelijkheden biedt om de parking (op termijn) te verplaatsen. 

De overige gronden betreffen graaslanden en braakliggende gronden. De bestemming 

als zone voor recreatie en gemeenschapsvoorzieningen houdt een verruiming in ten 

opzichte van de huidige gewestplanbestemming. Ten opzichte van de bestaande 

toestand blijven verschillende ontwikkelingsmogelijkheden open. In de toelichtingsnota 

wordt de intentie van het stadsbestuur aangegeven: een aantal voetbalvelden met 

bijhorende accommodatie (tribune, clublokaal) en volkstuinen. Dit houdt geen wijziging 

ten opzichte van de huidige planologische bestemming in. De te ontwikkelen 

oppervlakte beslaat ca. 6 à 6,5 ha. Voor ‘een aantal’ voetbalvelden voor een lokale club 

rekenen we ongeveer 3 ha (twee volwaardige velden, één à twee kleinere oefenvelden, 

clubgebouw en tribune). Qua volkstuinen (met een gemiddelde grootte van 200 m² per 

perceel en 10% extra voor infrastructuur
2
) kunnen er dan nog ca. 140 à 160 perceeltjes 

komen. Er zijn geen omwonenden die qua hinder gestoord zullen worden, en bovendien 

ligt de ontwikkeling ingesloten tussen grote infrastructuren. Enkel wegverkeer zou tot 

relevante effecten kunnen leiden t.o.v. de huidige toestand, met name als de capaciteit 

                                                   
2
 Universiteit Gent - Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning, “Toestandsbeschrijving van 

de volkstuinen in Vlaanderen vanuit een sociologische en ruimtelijke benadering”, in 
opdracht van Departement Landbouw en Visserij - Afdeling Monitoring en Studie, juli 2007 
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omschrijving inrichting theoretisch ifv verkeersleefbaarheid pae/u

% tov 

theoretische 

capaciteit

Ottergemsesteenweg stedelijke hoofdstraat 2x1 1 200 1 200 43 4%

groot aantal kruispunten

scheiding verkeersdeelnemers

Waarmoezeniersweg lokale verbindingsweg 2x1 1 000 650** 43 4%

Moutstraat interne ontsluitingsweg groot aantal kruispunten

* bron: Kenci jfers  Mobi l i tei tsstudies  / Verkeers leefbaarheidsstudies  in het Gentse (bron: Groep Swartenbroeckx, leefbaarheidscapacitei t, toegepast in het verkeersmodel  Noord-Limburg, 1991)

** verkeers leefbaarheids index niet van toepass ing, wegens  nauwel i jks  aanpalende bebouwing en/of oversteekbewegingen.

wegencategorisering capaciteit (pae/u per rijrichting)* verwachte verkeerstoename

van de ontsluitingsroute zou worden overschreden. De mobiliteitseffecten worden als 

volgt ingeschat. 

 

De belangrijkste ontsluitingsroute voor wegverkeer is Waarmoezeniersweg/Moutstraat/ 

Ottergemsesteenweg. Waarmoezeniersweg en Moutstraat zijn lokale ontsluitingswegen 

die enkel de sportterreinen (oefenvelden KAA Gent, schaatsbaan en nieuw te 

ontwikkelen lokale voetbalterreinen en volkstuintjes) ontsluiten, nagenoeg zonder 

aanpalende bebouwing. Ottergemsesteenweg is in het ruimtelijk structuurplan Gent als 

woonsteenweg gecategoriseerd. De voorgenomen invullingen zijn eerder 

laagdynamisch en op wijkniveau, zodat er geen sterke toename van het wegverkeer is 

die tot significant negatieve effecten leidt. Dit blijkt ook uit de toetsing van de verwachte 

verkeersgeneratie t.o.v. de wegcapaciteit die maximaal (nl. in de veronderstelling dat 

alle verkeer in één richting rijdt op een spitsuur, bv. naar het gebied) 4% van de 

wegcapaciteit uitmaakt in een doordeweekse avondspits. In het weekend zal dit hoger 

liggen maar is de verkeersdrukte op de ontsluitingsroutes lager, zodat ook dan geen 

significante effecten te verwachten zijn. 

Bovendien verbetert het RUP de bereikbaarheid per fiets of te voet door bijkomende 

linken in het netwerk van trage wegen en een verbeterde fietsinfrastructuur in de 

groenas. Alles te samen wordt de berekende verkeersgeneratie van wegverkeer dan 

ook als een overschatting beschouwd. 

Het plangebied wordt eveneens ontsloten door het openbaar vervoer via buslijnen 65 en 

67. Onderstaande illustratie geeft de route en haltes weer. Het plan heeft geen invloed 

op deze verbinding. 

TOTAAL

omvang 3          ha 160 percelen

kencijfer verkeersgeneratie wegverkeer * 27 parkeerpl per ha 1,4 per 10 percelen

totale verkeersgeneratie/etmaal 162      (2x parkeerpl = H/T) 22 pae / etmaal * 184       

kencijfer verkeersgeneratie piekmoment weekdag 50% (van het aantal parkeerpl)* 13% **

kencijfer verkeersgeneratie piekmoment weekend 100% (van het aantal parkeerpl)* 25% (eigen aanname)

totale verkeersgeneratie piekmoment weekdag 41        3 43         

totale verkeersgeneratie piekmoment weekend 81        6 87         

* bron: CROW "kencijfers parkeren en verkeersgeneratie" oktober 2012

** bron: Beldam, "Belgian daily mobility - mobiliteit in 2010 - verslag van de BELDAM enquête"

voetbalterreinen volkstuinen
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Illustratie 4.2: Buslijnen 65 en 67 ontsluiten het plangebied 

 

d) herbestemming woon- en groenzones tot zone voor groenas (Gr), zone voor 

tuinen (T) en zone voor stedelijke wonen (Sw) ter hoogte van 

Hundelgemsesteenweg – Frans De Mildreef 

Delen van bestaande (verouderde) bedrijfsgebouwen vallen in de bestemmingszones 

‘groenas’ en ‘tuinzone’ van het voorgenomen RUP. In het BPA Bellevue was dit al 

ingetekend als groene zone. Voor dit deel is er dus enkel een wijziging ten opzichte van 

de bestaande toestand. Voor het meest oostelijke deel geldt tot nog toe de bestemming 

woonzone, en is er dus ook een wijziging ten opzichte van de huidige juridisch-

planologische bestemming. Het RUP voorziet dat de bestaande gebouwen binnen de 

bestemming ‘groenas’ verder gebruikt kunnen worden, waarbij onderhoud, renovatie en 

kleine verbouwingen kunnen worden toegelaten. Grondige verbouwing, herbouw of 

nieuwbouw zijn niet toegelaten in de zone. Dit houdt dan ook een beperking in voor de 

aanwezige bedrijven. Daar tegenover staat dat bedrijvigheid mogelijk blijft binnen de 

voorziene zone voor stedelijk wonen. Dit is een uitbreiding ten opzichte van de 

mogelijkheden die in het BPA Bellevue waren voorzien. Bovendien is voor het gehele 

stedelijke woongebied voorzien dat naast bedrijvigheid ook woonontwikkeling mogelijk 

is, waarbij ook een bouwstrook langs de groenas wenselijk is. Dit houdt een aanzienlijke 

verbetering van de rechtszekerheid (bouwen in tweede lijn) én waardevermeerdering in 

voor de grondeigenaars/bedrijven, zodat een heropbouw van de – nu reeds grotendeels 

verouderde - bedrijfsgebouwen bedrijfseconomisch haalbaar is. Omdat de bestaande 

activiteiten en gebouwen kunnen blijven, en heropbouw haalbaar is, heeft het 

voorgenomen RUP op dit vlak geen negatieve effecten.  
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De herontwikkeling van de bestaande activiteiten tot gemengd woon-werkgebied kan 

een intensifiëring inhouden van het verkeer van en naar het gebied, vooral dan met 

betrekking tot bijkomende woonfuncties. Het betreft hier echter een beperkte zone qua 

omvang en met beperking qua hoogte (3 tot 4 bouwlagen) binnen het stedelijk weefsel, 

zodat dergelijke herontwikkeling geen significant negatieve effecten zal hebben. 

Hetzelfde geldt voor het gebouw voor socio-culturele functies op buurtniveau. 

e) herbestemming woonzone tot zone voor groenas (Gr) achter 

Hundelgemsesteenweg ten oosten van E17 
Het betreft hier percelen die op vandaag bebost of als park aangelegd zijn. Het 

voorgenomen plan sluit dan ook aan bij de bestaande toestand. Ten opzichte van het 

gewestplan betreft het wel een beperking ten opzichte van de huidige bestemming als 

woonzone. Enkel indien de achterliggende terreinen bereikbaar zouden worden, kunnen 

hier bijkomende woningen gecreëerd worden. Het plan heeft hier dan ook geen 

negatieve effecten. 

f) herbestemming zone voor niet hinderlijke watergebonden bedrijven in BPA 

Kanaal van Zwijnaarde tot zone voor industrie met nabestemming bos (I-bo) 
Het gaat hier om een bestendiging van de activiteiten van het huidig aanwezige bedrijf 

en niet om de vestiging van nieuwe bedrijven.  Het RUP voorziet dat de nabestemming 

bos pas ingaat nadat de huidige bedrijfsfunctie wordt stopgezet. Het plan houdt dan ook 

geen negatieve effecten in voor het functioneren van het huidige bedrijf.  

g) herbestemming parkzone tot parkzone met laagdynamische recreatieve functie  

(Pre), parkzone met natuurwaarden (Pna) en zone voor stedelijk wonen (Sw) ter 

hoogte van het Kasteel van Zwijnaarde  
Het RUP voorziet een bestendiging van de horeca-activiteiten, het golfterrein en de 

parking, zoals bepaald in het planologisch attest. De bestaande activiteiten kunnen 

worden bestendigd, met uitzondering van de helihaven. Uitbreiding is niet voorzien. De 

uitbreidingsmogelijkheden waren hoe dan ook niet gegarandeerd door de 

gewestplanbestemming als parkgebied. Aangezien de helihaven niet cruciaal is voor de 

werking als feestzaal en seminariecentrum, houdt het RUP geen significant negatieve 

effecten in voor de huidige functie. De herbestemming biedt juridisch-planologisch meer 

rechtszekerheid voor de bedrijfsvoering dan de bestemming als parkgebied in het 

gewestplan. Anderzijds beschermt het RUP de parkdelen die natuurwaarden hebben. In 

dit opzicht valt het tevens aan te bevelen de algemene principes van het 

golfmemorandum te volgen.
3
 

h) bestemming zone voor parkeergebouw (Pg) aan Hundelgemsesteenweg ter 

hoogte van het viaduct B401 
Het RUP herbestemt een smalle bouwvrije strook uit het BPA Bellevue tot zone voor 

parkeergebouw. De rest van de zone was al als zone voor parkeergebouw bestemd in 

het BPA. De herbestemming is enkel ingegeven om het parkeergebouw op een 

adequate manier te kunnen realiseren. Het plan houdt dan ook geen significante 

wijzigingen in ten opzichte van het huidige BPA. Deze stadsrandparking kadert in het 

parkeerconcept uit het Ruimtelijk Structuurplan Gent (tweede gordel).  

                                                   
3
 Het golfmemorandum vermeldt het volgende over het golfterrein Executive Club te 

Zwijnaarde in paragraaf 5.3.2: “Wegens hun beperkte invloedsfeer en ruimte-inname worden 
volgende, bestaande golfterreinen bij voorkeur op gemeentelijk niveau afgewogen” 



 
 
 
 
 
 

 

Screening RUP ‘Groenas  81985804/R/873236/Mech 

Rapport - 25 - 15 oktober 2014 

 
  

 

 

De realisatie van het parkeergebouw zal leiden tot lokale wijzingen in de mobiliteit (in- 

en uitrijden parking) en wijzigingen in het mobiliteitsgebeuren van de binnenstad 

(park+ride / park+walk) en Ledeberg (bewonersparkeren in parkeergebouw ipv 

woonstraten). De parking ligt goed gesitueerd ten opzichte van de ontsluiting naar het 

hoofdwegennet (B401). Verkeer van en naar de parking vanuit het hoofdwegennet 

passeert niet door woonbuurten. Op niveau van de binnenstad en Ledeberg zal de 

voorziene stadsrandparking een positief effect hebben, omdat autoverkeer minder ver 

tot in de binnenstad en woonwijk zal doordringen.  

 

De ligging van het parkeergebouw en de straatnamen van de omliggende straten 

worden weergegeven in onderstaande illustratie. 

 

 
Illustratie 4.3: Straatnamen en aan- en afrijroutes parkeergebouw (bron: zie voetnoot) 
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Wat betreft de lokale verkeerseffecten wordt teruggevallen op eerder onderzoek
4
 (zie 

mobiliteitsstudie in bijlage). Hierin wordt uitgegaan van een rotatieparking in een 

parkeergebouw van 450 parkeerplaatsen. Ter hoogte van de ronde punten 

Hundelgemsesteenweg-J. Eggermontstraat en Bellevue-oprit B401 zal het verkeer 

toenemen. De cijfers van de verkeerssimulatie van de ronde punten laten uitschijnen dat 

er geen problemen zijn qua verkeersafwikkeling op de rotondes. In werkelijkheid 

verloopt de verkeersafwikkeling op de rotonde Hundelgemsesteenweg-J. 

Eggermontstraat echter regelmatig stroef. Dit komt meer dan vermoedelijk doordat de 

vrije ruime restcapaciteit die er schijnbaar lijkt te zijn op de rotonde wordt ingenomen 

door: het ruimere netwerk waarbinnen de rotonde zich bevindt, de compactheid van de 

rotonde en de overstekende voetgangers. Bovendien moet rekening worden gehouden 

met de eventuele impact van de in-/uitritten op de verkeersafwikkeling op de 

ontsluitingsroutes (zoals hiervoor reeds aangegeven zijn er in hoofdzaak effecten te 

verwachten op het rondpunt met de Jacques Eggermontstraat).  

 

Aan de hand van eenvoudige microsimulatie is het effect van voetgangersstromen op de 

verkeersafwikkeling ingeschat. Tijdens een ochtendspitsuur veroorzaken de 

voetgangers de grootste hinder op het verkeer dat op de Gaston Crommenlaan van de 

rotonde wenst weg te rijden. Uit verschillende doorgerekende scenario’s (met en zonder 

voetgangerspasserellen) kan worden geconcludeerd dat het niet voorzien van een 

passerelle ernstige tot zeer ernstige effecten gaat hebben op de verkeersafwikkeling 

doordat i) twee takken van ii) een congestiegevoelige rotonde dienen te worden gekruist 

iii) door een significant aantal voetgangers. Omwille van de voorrangsregels zou de 

ligging van de in- en uitritten puur theoretisch geen effect mogen hebben op de 

verkeersafwikkeling. In realiteit zal ze dit wel doen en omdat dit is gelinkt aan menselijke 

factoren is dit moeilijk te kwantificeren. 

 

In het MOBER  (in bijlage 3) worden milderende maatregelen m.b.t. het parkeergebouw 

voorgesteld. Het gaat om milderende maatregelen ten gevolge van de exploitatie van 

het parkeergebouw (MOBER) en niet om milderende maatregelen ten aanzien van het 

plan (screeningsnota). Ten opzichte van de gewestplanbestemming zijn de effecten 

immers neutraal. Volgende milderende maatregelen worden voorgesteld: 

 De impact op de rotonde met de Jacques Eggermontstraat kan, naast 

bijvoorbeeld een andere kruispuntconfiguratie, ook worden gemilderd door de routes 

van en naar de P+R te wijzigen. Er is één routering in het bijzonder die zou kunnen 

worden gewijzigd. Het betreft het traject om van de P+R naar de B401 te rijden. Dit 

verkeer wordt op 70% van het verkeer geraamd dat van de P+R wegrijdt (bij het 

verlaten van de parking, naar rechts rijden om vervolgens aan het lichtengeregeld 

kruispunt rechtdoor te rijden om via de Gaston Crommenlaan de oprit naar de B401 te 

bereiken); 

 Het is sterk wenselijk om een volledige passerelle voor voetgangers te voorzien 

tussen de parking en de tramhalte. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn kan eventueel 

worden geopteerd voor een beperkte passerelle waarbij voetgangers enkel de 

Horenbrantweg dienen te dwarsen. Ook hier zullen er effecten zijn die echter beperkter 

zijn aangezien i) er slechts 1 tak wordt gedwarst ii) en dit bovendien op een zekere 

afstand van de rotonde en iii) de geraamde wachtrijen hier beperkter zijn dan in de 

                                                   
4
 Tritel, Parkeergebouw Ledeberg - Verkeerskundige voorstudie, in opdracht van 

Parkeerbedrijf Gent, juli 2010 
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Crommenlaan. Het niet voorzien van zelfs een beperkte passerelle dient sowieso te 

allen tijde te worden vermeden; 

 Het is ook sterk aan te bevelen om de in- en uitritten niet vlak bij een kruispunt te 

situeren maar bij voorkeur op enige afstand ervan. Hier komt nog bij dat het nemen van 

een kruispunt steeds een inschatting/beoordeling van de chauffeur verwacht. Een in-

/uitrit, hetgeen in feite ook een soort kruispunt is, vlakbij een kruispunt betekent dan ook 

een snelle opeenvolging van inschattingen die dienen te worden gemaakt. Naar 

verkeersveiligheid is dit suboptimaal.  

 

Verder wordt aangegeven dat:  

 een zeker parkeertarief (voldoende hoog basistarief) moet worden gehanteerd, 

vooral om overloop vanuit parking Zuiderpoort te voorkomen. Monitoring en afstemming 

van eventuele wijzigingen in de tarifering van parking Zuiderpoort is nodig 

 om parkeerzoekverkeer in de omgeving te vermijden bij een volle parking is het 

aangewezen dat op alle invalswegen naar de P+R duidelijk wordt aangegeven dat de 

parking volzet is en moeten de alternatieven (andere P+R –parkings en de 

centrumparkings) worden aangeduid. Bovendien mogen er geen gratis/goedkope 

parkeerplaatsen ter beschikking zijn waar langdurig kan worden geparkeerd. In de zeer 

ruime omgeving van de parking dienen met andere woorden alle parkeerplaatsen of 

betalend te zijn of te behoren tot een blauwe zone. 

 

De realisatie van een parkeergebouw zelf, zal een visuele impact hebben op de 

omgeving, vooral dan ten opzichte van de tegenoverliggende bebouwing langs de 

Hundelgemsesteenweg. De omgevingskwaliteit wordt er al in sterke mate beïnvloed 

door het viaduct B401. De visuele impact van het parkeergebouw op de omgeving, 

situeert zich op niveau van de architectuur en niet op niveau van het RUP en kan dus 

ook een positief effect hebben.  

 

In het RUP is de mogelijkheid voorzien om het parkeergebouw rechtstreeks te bereiken 

vanop de B401 voor het geval de fly-over zou afgebouwd worden. Dat zou positieve 

effecten hebben op de verkeerscirculatie in de omgeving. 

 

4.1.3 Beoordeling 

Het voorgenomen plan heeft globaal een positief effect voor de mens.  

Lokaal zijn er enkele beperkt negatieve effecten, doch deze zijn niet significant: 

 de uitbreidingsmogelijkheden van de campus van het Instituut voor Nucleaire 

Wetenschappen worden beperkt, maar de resterende ontwikkelingsmogelijkheden zijn 

ruim voldoende om het normaal functioneren te blijven garanderen 

 het huidig functioneren van het bio-landbouwbedrijf kan blijven voortbestaan 

aangezien het wordt geïntegreerd in de nieuwe aanleg van het plan. Het effect is licht 

positief;  

 het huidig functioneren van de schaatsbaan wordt enigszins bezwaard doordat de 

parking ten dele zal verdwijnen; dit effect is gemilderd door verwerving van aanpalende 

gronden waardoor de parking kan worden heringericht op termijn. Het RUP laat de 

groenas doorlopen ter hoogte van de parking zodat die op termijn eventueel kan worden 

doorgetrokken maar het is niet de bedoeling de parking te verleggen of onmiddellijk te 

integreren in de nieuwe inrichting; 
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 de ontwikkelingen van recreatieve en/of gemeenschapsfuncties en intensifiëring van 

wonen in enkele plandelen, kan leiden tot bijkomend verkeer; maar gelet op de aard, 

de potentiële omvang, de ligging in stedelijk weefsel, de bestaande 

ontsluitingsmogelijkheden en de verbetering van het netwerk voor voetgangers en 

fietsers, zal dit niet leiden tot significant negatieve effecten; 

 de helihaven aan het kasteel van Zwijnaarde kan niet worden bestendigd, maar dit 

is niet cruciaal voor het functioneren als feestzaal en seminariecentrum  

 het te realiseren parkeergebouw zal lokaal leiden tot bijkomend verkeer. In het 

MOBER worden i.f.v. een vlotte verkeersafwikkeling milderende maatregelen 

voorgesteld inzake routering van wegrijdend verkeer, voorzieningen voor overstekende 

voetgangers in relatie tot de tramhalte en de in/uitritten naar de parking niet te dicht bij 

de rotonde voorzien. Om parkeerzoekverkeer in de omgeving te voorkomen wordt 

aangedrongen op een duidelijke signalisatie van op het hoger wegennet als de parking 

volzet is en welke alternatieven er zijn, en een aangepast parkeerbeleid in de ruime 

omgeving. Dit zijn milderende maatregelen die horen bij de uitvoering van het 

parkeergebouw en niet bij het plan (cf. MOBER versus screeningsnota). Het effect ten 

opzichte van de situatie gewestplan is immers neutraal; 

 het parkeergebouw kan een negatieve visuele impact hebben ten opzichte van 

de tegenoverliggende bebouwing, dit kan enkel op niveau van een architecturaal 

ontwerp worden beoordeeld. In de stedenbouwkundige voorschriften kan de vereiste 

van een hoogwaardige beeldkwaliteit worden ingeschreven. De impact zal hoe dan ook 

niet significant negatief zijn, gelet op de dominante aanwezigheid van grote 

verkeersinfrastructuur in de omgeving. 

 

4.2 Discipline Bodem 

Figuur 4.1: Bodemkaart 

 

4.2.1 Beschrijving en analyse 

Topografie 

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

de Schelde. Het plangebied heeft een variërende hoogteligging waarbij de Schelde 

verdiept in het landschap ligt (op ca. 4 m TAW) en de lijninfrastructuren zoals snelwegen 

en spoorwegen verhoogd liggen (op ca. 15 m TAW). De hoogteligging van het 

plangebied ligt tussen ca. 7 en 7,5 m TAW al ligt het deelgebied met de sportvelden 

hoger op ca. 10 m TAW en ook het braakliggende terrein ten zuiden van het 

universiteitsbos ligt iets hoger, namelijk op ca. 9 m TAW. 

   

Bodemtypologie 

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 4.1).Volgens de bodemkaart bestaat het merendeel van 

het plangebied uit opgehoogde gronden. Ten zuiden van de sportvelden komen matig 

natte lichte zandleembodems voor. In het universiteitsbos komen natte kleigronden voor 

evenals in twee andere percelen in het plangebied. Tot slot komen ook hier en daar 

matig natte lemige valleibodems voor.  

 

Bodemgebruik 
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Het bodemgebruik is weergegeven in figuur 2.1, die een vrij heterogeen beeld 

weergeeft. In de noordelijke deelgebieden van het plangebied komt redelijk wat 

bebouwing voor onder vorm van woningen en bedrijfsgebouwen, afgewisseld met zones 

voor parken en tuinen. De twee deelgebieden voor dagrecreatie (huidige situatie 

gewestplan) bestaan voornamelijk uit sportinfrastructuur zoals velden, gebouwen, 

parkings, etc. met aan de randen loofhoutaanplanten en kleine landschapselementen 

(KLE). Ten noorden van de schaatspiste komt een tuinbedrijfje voor. Meer naar het 

zuiden toe bestaat het plangebied uit een bos en een smalle zone voor natuur 

langsheen de Schelde. Het deelgebied van het kasteel van Zwijnaarde is in gebruik als 

park met golfterrein.   

 

Bodemkwaliteit 

In het plangebied werden meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. In onderstaande 

tabel en illustratie worden de meest recente gegevens samengevat. 

 

Tabel 4.1: Overzicht van OVAM bodemdossierinformatie (bron: http://services.ovam.be/geoloket, 

laatst geraadpleegd op 15/11/2013) 

locatie in plangebied dossiernummer opmerking 

Meierij 34464.0 conf: OBO,BBO laatste: BBO-2011 

Loskaai 27873.0 conf: OBO,BBO laatste: BBO-2009 

Hundelgemsesteenweg 324.0 conf: OBO,BBO laatste: OBO-2004 

omgeving schaatspiste 36113.0 conf: OBO laatste: OBO-2010 

omgeving universiteit 3269.0 conf: OBO laatste: OBO-2011 

omgeving Ivago 1301.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: BSP-2011 

1302.0 conf: OBO laatste: OBO-1994 

3269.0 conf: OBO laatste: OBO-2011 

omgeving Amcor 924.0 conf: OBO laatste: OBO-1994 

5274.0 conf: OBO,BBO laatste: OBO-201 
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Illustratie 4.4: Illustratieve weergave van OVAM bodemdossierinformatie (bron: 

http://services.ovam.be/geoloket, laatst geraadpleegd op 15/11/2013) 

 

4.2.2 Onderzoek naar aanzienlijke effecten 

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

erosiegevoeligheid binnen de plangebieden zal niet toenemen. 

 

Het RUP laat bouwmogelijkheden toe, met name in de zone voor parkeergebouw (Pg) 

en de zones voor stedelijk wonen (Sw) maar ook in de zones voor recreatie en 

gemeenschapsvoorzieningen (Rg). Voor de aanleg van eventuele nieuwe gebouwen en 

infrastructuren zullen mogelijks 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 (met antropogene bodems / opgehoogde gronden). 

  

Binnen het planonderdeel zijn geen bestemmingen gepland die aanleiding kunnen 

geven voor (grootschalige) bodemverontreiniging. Eventueel grondverzet zal 

gebeuren volgens de geldende regelgeving.  

 

4.2.3 Beoordeling 

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

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

effect. Het RUP veroorzaakt echter in zijn totaliteit geen betekenisvolle negatieve 

effecten voor de discipline Bodem. 
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4.3 Discipline Water 

Figuur 4.2: Overzicht van de waterlopen (VHA) 

Figuur 4.3: Watertoetskaart 

 

4.3.1 Beschrijving en analyse 

Oppervlaktewater  

Er zijn verschillende waterlopen in de buurt van het plangebied aanwezig, weergegeven 

op figuur 4.2. 

 de Schelde is een bevaarbare waterloop (categorie 0) die stroomopwaarts de 

Ringvaart ‘Bovenschelde’ wordt genoemd en vanaf de splitsing met de ‘afleiding van het 

Strop’ ‘Muinkschelde’ wordt genoemd; 

 ter hoogte van de Moutstraat mondt een onbevaarbare waterloop van 3de categorie 

(en deels niet geklasseerd) uit in de Schelde; 

 iets ten zuiden van de schaatspiste, aan de overzijde van de Schelde, mondt een 

ongeklasseerde waterloop uit; 

 ter hoogte van de bedrijventerreinen van Amcor mondt de Leebeek uit in de 

Schelde, dit is een onbevaarbare waterloop grotendeels van 3de categorie maar aan de 

monding van 2de categorie. 

 

De Vlaamse regering besliste in het witboek Interne Staatshervorming om de bestaande 

waterbeheerders (gewest, provincies, gemeenten en de polders en wateringen) te 

behouden. De inschaling van de onbevaarbare waterlopen wordt herbekeken in 

samenspraak met de betrokken besturen en diensten en aan de hand van zowel 

beheersgebonden als beleidsgerichte maatstaven.
5
 

 

Er komen ook twee vijvers voor binnen het plangebied. Ten eerste is er de visvijver in 

het deelgebied Meierij. Ten tweede bevindt zich rondom het kasteel van Zwijnaarde een 

kasteelvijver. 

 
De watertoetskaart versie maart 2012 is weergegeven in figuur 4.3. Deze 
watertoetskaart maakt een onderscheid tussen effectief, mogelijk en niet 
overstromingsgevoelige gebieden. Enkel in het deelgebied van het kasteel van 
Zwijnaarde staan zones aangeduid als ‘effectief overstromingsgevoelig’. Een zuidelijke 
zone van dit deelgebied is ‘recent overstroomd gebied’ (ROG-kaart) en een smalle 
strook langsheen de Schelde is ‘overstroombaar vanuit de waterloop’ (NOG-kaart). 
 
Verder zijn er in het plangebied enkele zones aangeduid als ‘mogelijk 
overstromingsgevoelig’ wegens hun overstroombaarheid vanuit de waterloop de 
Schelde (NOG-kaart). Het gaat om het zuidelijk deel van het deelgebied met de 
sportvelden, een zone van het universiteitsbos en het braakliggend terrein ten zuiden 
ervan. 

 

Grondwater 

Er zijn geen gegevens bekend (van DOV) over de gemiddelde grondwaterstand in of 

rond het plangebied. De schaatspiste beschikt over een grondwatervergunning 

                                                   
5
 Volgens de voorlopige afspraken zal de Leebeek een waterloop van 2

e
 categorie worden, 

en zullen de waterlopen ter hoogte van de Moutstraat en de schaatsbaan niet meer 
geclasseerd worden. 
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(waternummer OVL-83047) van klasse 2 met een vergund dagdebiet van 3 m³ / dag en 

600 m³ / jaar.  

 

Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor drinkwaterwinning. 

 

Waterkwaliteit 

In de onmiddellijke nabijheid van het plangebied bevinden zich drie meetpunten van het 

VMM-meetnet voor oppervlaktewater, namelijk 171000, 172000 en 172100. Hun ligging 

is weergegeven op figuur 4.2. Uitgebreide analyseresultaten zijn beschikbaar via het 

waterloket, maar een opsomming ervan wordt niet beschouwd binnen voorliggende 

opdracht. Onderstaande illustratie toont wel aan dat de Prati Index (PIO) en de 

Belgische Biologische Index (BBI) er de laatste jaren op vooruit gaan. Een BBI van 6 

wordt ingedeeld in kwaliteitsklasse ‘matig’. Een PIO van 3 wordt ingedeeld in de 

kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’. 

 

 
Illustratie 4.5: Evolutie van de Prati Index en Belgische Biologische Index  ter hoogte van VMM-

meetpunt 171000 i.e. aan de Moscoubrug 

 

In onderstaande illustraties is het zoneringsplan van de gemeente Gent voor de 

omgeving van het plangebied weergegeven (http://geoloket.vmm.be/zonering). De 

noordelijke delen van het plangebied bevinden zich in het centraal gebied, met reeds 

bestaande aansluiting op een operationeel zuiveringsstation (oranje gearceerd). Verder 

liggen er een aantal gebouwen in individueel te optimaliseren buitengebied (rode 

arcering) wat wil zeggen dat er momenteel geen aansluiting op een openbare 

afvalwaterzuiveringsinstallatie is en die ook niet voorzien is in de toekomst. Het 

afvalwater zal moeten gezuiverd worden door een individuele behandelingsinstallatie 

voor afvalwater (IBA). Dit geldt voor de volgende bebouwing in het plangebied: 

 de bedrijvigheid die zich bevindt tussen de loskaai en de E17; 
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 de sportterreinen; 

 de bebouwing aan de volkstuintjes; 

 de schaatspiste; 

 de bedrijvigheid in het kasteel van Zwijnaarde. 

 

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 illustraties. De zone langsheen de Schelde krijgt ter hoogte van het 

kasteel van Zwijnaarde een score 0,5 tot 3,5 en stroomopwaarts de Ringvaart een score 

0,5. 

 

Illustratie 4.6: Zoneringsplan voor het noordelijk deel van het plangebied (geoloket.vmm.be, laatst 

geraadpleegd op 18/11/2013) 
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Illustratie 4.7: Zoneringsplan voor het zuidelijk deel van het plangebied (geoloket.vmm.be, laatst 

geraadpleegd op 18/11/2013) 

 

4.3.2 Onderzoek naar aanzienlijke effecten 

Oppervlaktewater 

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

effectief overstromingsgevoelige gebieden. Enkel ter hoogte van de huidige 

sportterreinen kan het plan bijkomende bebouwing in mogelijk overstromingsgevoelige 

gebieden mogelijk maken. Dit was in de huidige juridische context (zie § 3.1)  ook al zo, 

zodat het effect van het plan neutraal wordt beschouwd. In de andere deelgebieden van 

het plangebied worden de groene functies bestendigd (T, Gr, B, Bu, Gr/Bu, Gr/Bu-re, 

Gr, Pre, Pna) of als nabestemming vastgelegd (I-bo) zodat de overstroombare capaciteit 

in de overstromingsgevoelige gebieden gewaarborgd wordt. Dit is positief.  

 

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. In de zones 

voor stedelijk wonen (SW) en recreatie en gemeenschapsvoorzieningen (Rg) laat het 

plan bijkomende verharding toe. Echter in de huidige juridische context (zie § 3.1) is die 

verharding ook reeds toegelaten, zodat het effect neutraal wordt beschouwd. Ook in de 

zones voor reserve industriegebied (I-re) en parkeergebouw (Pg) veroorzaakt het plan 

bijkomende verharding. Dit is een licht negatief effect ten aanzien van de bestaande 

situatie, maar niet t.a.v. de gewestplanzonering. Een positief effect wordt gecreëerd ten 

opzichte van de bestaande situatie in de zone voor industrie met nabestemming bos (I-

bo). Hier zal op termijn immers de bestaande verharding verwijderd worden. Ook in de 

zones voor groenas (Gr), groenbuffer (Bu) en (reservatie-)zone voor 

groenas/groenbuffer (Gr/Bu en Gr/Bu-re) veroorzaakt het plan positieve effecten t.a.v. 

de gewestplanzonering aangezien het op termijn de bebouwing afbouwt/ onmogelijk 

maakt. Voor de fiets- en wandelinfrastructuren wordt gestreefd naar een zo natuurlijk 

mogelijk karakter met zo weinig mogelijk verharding. Het totale effect van afstroming en 

infiltratie wordt positief ingeschat.  
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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 

gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Daarnaast moet ook voldaan worden 

aan de code van goede praktijk voor de aanleg van rioleringssystemen voor wat betreft 

ingrepen op het openbare domein en moeten projecten in overeenstemming zijn met het 

decreet integraal waterbeleid (inclusief de watertoets en de 

stroomgebiedbeheerplannen). 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. 

 

Grondwater 

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

dit in de huidige juridische context (zie § 3.1) 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 

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. 

 

4.3.3 Beoordeling 

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

discipline Water. 

 

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, luchthavens en industriële activiteiten. 

 

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. 
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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. 

 

 
Illustratie 4.8a: Geluidskaart Wegverkeer (Lden) (referentiejaar 2007) 

 

 

Illustratie 4.8b: Geluidscontouren Lden belangrijkste wegen (referentiejaar 2011) 
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Illustratie 4.9a: Geluidskaart spoorverkeer (Lden) (referentiejaar 2007) 

 

 

Illustratie 4.9b: Geluidscontouren Lden spoorwegen (referentiejaar 2011) 
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Illustratie 4.10: Geluidskaart  industrie (Lden) (referentiejaar 2007) 

 

 
Illustratie 4.10b: Geluidscontouren Lden industrie (referentiejaar 2011) 
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Het plangebied is gelegen aan een drukke verkeersader. Uit bovenstaande illustraties 

kan opgemaakt worden dat er in de huidige situatie binnen het plangebied een hoge 

geluidsbelasting voorkomt. Dit is hoofdzakelijk afkomstig van het wegverkeer. In de 

noordelijke zones is er eveneens een geluidsdruk ten gevolge van het spoorverkeer. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gebouwen van Domo momenteel leeg staan, 

maar mogelijks in de toekomst een nieuwe invulling kunnen krijgen. De werken op het 

Eilandje Zwijnaarde zijn afgerond  en het terrein zal op termijn ingevuld worden met o.a. 

logistieke activiteiten. 

 

4.4.2 Onderzoek naar aanzienlijke effecten 

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

naar bestemmingen met beperkte geluidsbelasting. Het RUP vormt grotendeels dan ook 

een bestendiging van de huidige situatie. Groenelementen binnen industrie en recreatie 

worden planologisch vastgelegd. De planologische wijzigingen vormen geen directe 

aanleiding tot een verhoogde geluidsbelasting in het gebied. 

 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de effecten per deelgebied. Dit zowel ten 

opzichte van de huidige als de planologische situatie. 

 

a) herbestemming industriegebied tot zone voor groenas/groenbuffer en  

(gecombineerd met fietsen wandelpad) (Gr/Bu)of reservatiezone voor 

groenas/groenbuffer (gecombineerd met fiets-en wandelpad) (Gr/Bu-re) 

langsheen de Schelde 
Op privaat domein moet een dichte groenbuffer aangelegd en/of gehandhaafd worden. 

Dit is planologisch een gunstig effect o.w.v. de geluidsbufferende werking ervan. Ten 

opzichte van de huidige situatie vormt deze herbestemming een neutraal effect 

aangezien de gewestplanbestemming (omzendbrief inzake toepassing van de 

gewestplanvoorschriften) ook reeds een groenbuffer voorzag. Het effect is dan ook 

neutraal.  

 

b) herbestemming industriegebied tot zone voor groenas (Gr), zone voor 

groenbuffer (Bu), zone voor bos (B) en zone voor reserve industriegebied (I-re) 

ter hoogte van het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen 
De herbestemming betreft delen van de site die op vandaag niet ingenomen zijn door 

het instituut en al bebost zijn. De bestaande bossen ten noorden en oosten krijgen de 

bestemming bos (B) en groenbuffer (Bu). Dit houdt geen wijziging in ten opzichte van de 

bestaande toestand. Het effect is neutraal.  

Ten opzichte van de planologische toestand kan aangenomen worden dat er een 

positief effect is door de niet ingevulde terreinen als groenbuffer in te kleuren. 

Planologisch zijn hier geen geluidshinderlijke activiteiten mogelijk.  

De herbestemming van de zone voor reserve industriegebied (I-re) betreft delen die in 

de huidige situatie bebost zijn. Op basis van de toelichtingsnota kan opgemaakt worden 

dat de toekomstige invulling geen significant verschil zal veroorzaken ten opzichte van 

de bestaande invulling (herlocalisatie van universitaire diensten). Het effect is neutraal. 



 
 
 
 
 
 

 

81985804/R/873236/Mech  Screening RUP ‘Groenas 

15 oktober 2014 - 40 - Rapport 

  

  

 

Ten opzichte van de planologische situatie is er geen effect aangezien deze nu reeds uit 

industriegebied bestaat.  

c) herbestemming recreatiegebied tot zone voor groenas (Gr) en zone voor 

recreatie en gemeenschapsvoorzieningen (Rg) ter hoogte van schaatsbaan en 

bestaande sportterreinen 
Het RUP voorziet een ruimere bestemming (ook gemeenschapsvoorzieningen) dan het 

gewestplan (dagrecreatie), waardoor de emissiemogelijkheden binnen het plangebied 

vergroten. Gemeenschapsvoorzieningen houden een verruiming in ten opzichte van de 

huidige gewestplanbestemming. De geluidsnormen voor gemeenschapsvoorziening zijn 

eveneens hoger als voor recreatiegebied.  

 

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.  

 

Enkel wegverkeer zou tot relevante effecten kunnen leiden t.o.v. de huidige toestand, 

De verwachte verkeerstoename bedraagt 43 pae/uur gedurende de piekmomenten in de 

week (zie discipline Mens in § 4.1). Het plangebied grenst aan de autosnelweg en 

bevindt zich op beperkte afstand van de spoorweg. Hierdoor zijn er ter hoogte van het 

plangebied hoge geluidswaarden. De bijkomende effecten, die veroorzaakt zullen 

worden door de uitvoering van het plan, zullen naar verwachting dan ook voor weinig 

bijkomende hinder zorgen. Het aantal extra verkeersverplaatsingen is eerder beperkt en 

de recreatieve activiteiten zijn tijdelijk van aard en beperken zich tot een aantal uren per 

week. De effecten zullen dan ook beperkt zijn, zowel qua duur als qua verstoringsdruk. 

 

d) herbestemming woon- en groenzones tot zone voor groenas (Gr), zone voor 

tuinen (T) en zone voor stedelijke wonen (Sw) ter hoogte van 

Hundelgemsesteenweg – Frans De Mildreef 

Planologisch kan aangenomen worden dat door de omvorming naar stedelijk wonen het 

effect licht negatief is. Binnen deze zone worden immers meer kansen geboden voor 

bedrijven wat kan leiden tot een verhoogde geluidsdruk. 

Ten opzichte van de huidige toestand kan aangenomen worden dat het grotendeels om 

een bestendiging van de huidige situatie gaat waarbij naar de toekomst wel meer 

mogelijkheden worden geboden maar niet echt grote wijzigingen in de geluidsniveaus 

verwacht worden.  

Globaal worden er geen significant negatieve effecten verwacht. 

Het is belangrijk om ook de effecten van het huidige geluidsklimaat op de nieuw te 

voorziene wooneenheden/kwetsbare functies in beeld te brengen. Indien in de zone 

voor stedelijk wonen (op termijn) nieuwe gebouwen worden gezet, verdienen zij 

akoestische aandacht.  

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 
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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. 

 

e) herbestemming woonzone tot zone voor groenas (Gr) achter 

Hundelgemsesteenweg ten oosten van E17 
Het betreft hier percelen die op vandaag bebost of als park aangelegd zijn. Het 

voorgenomen plan sluit dan ook aan bij de bestaande toestand. Ten opzichte van de 

huidige situatie worden geen wijzigingen verwacht. Planologisch kan door de 

omvorming van woongebied naar groenas een positief effect verwacht worden. De 

omvorming biedt naar de toekomst verdere garanties en zo kan de bestaande 

geluidsbuffer naar de achterliggende woningen behouden blijven.  

 

Het effect kan in zijn globaliteit als licht positief beschouwd worden.  

 

f) herbestemming zone voor niet hinderlijke watergebonden bedrijven in BPA 

Kanaal van Zwijnaarde tot zone voor industrie met nabestemming bos (I-bo) 
 

Het RUP voorziet dat de nabestemming bos pas ingaat nadat de huidige bedrijfsfunctie 

wordt stopgezet. Planologisch vormt dit een positief effect. Op basis van deze 

herbestemming kunnen verdere garanties geboden worden naar de toekomst om de 

geluidsdruk niet te laten toenemen. 

 

Ten opzichte van de huidige situatie zijn er geen wijzigingen te verwachten.  

 

Het effect kan als licht positief beschouwd worden. 

 

g) herbestemming parkzone tot parkzone met laagdynamische recreatieve functie  

(Pre), parkzone met natuurwaarden (Pna) en zone voor stedelijk wonen (Sw) ter 

hoogte van het Kasteel van Zwijnaarde  
 

De herbestemming kent planologisch een licht negatief effect. Door de zone te 

bestemmen als laagdynamisch recreatieve functie kan aangenomen worden dat er meer 

mogelijkheden zijn om activiteiten uit te voeren met een verhoogde geluidsdruk. 

 

Het RUP voorziet een bestendiging van de horeca-activiteiten, het golfterrein en de 

parking. De bestaande activiteiten worden bestendigd, met uitzondering van de 

helihaven. Ten opzichte van de huidige situatie kan dan ook aangenomen worden dat er 

een beperkt positief effect zal optreden door de verminderde geluidsdruk ten gevolge 

van het uitdoven van de helihaven. Algemeen kan aangenomen worden dat het effect 

neutraal is.  

 

h) bestemming zone voor parkeergebouw (Pg) aan Hundelgemsesteenweg ter 

hoogte van het viaduct B401 
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Planologisch zal er een bouwvrije strook omgezet worden naar een bestemming waar 

bouwmogelijkheden zijn. Hierdoor kunnen bijkomende geluidsbronnen het 

geluidsklimaat gaan bepalen. 

 

Ten opzichte van de huidige toestand kan aangenomen worden dat de realisatie van het 

parkeergebouw zal leiden tot lokale wijzingen in de mobiliteit (in- en uitrijden parking) 

Zoals aangegeven in de effectgroep Mobiliteit (zie discipline Mens in §4.1.2.h) wordt er 

extra verkeer verwacht, maar is het effect ervan te milderen via diverse maatregelen uit 

het MOBER. Verkeer van en naar de parking vanuit het hoofdwegennet passeert ook 

niet door woonbuurten. Er wordt ingeschat dat de wijzigingen dus op lokaal niveau niet 

van die aard zullen zijn dat ze een negatieve invloed gaan hebben op het 

geluidsklimaat. Bovendien worden er ook positieve effecten verwacht in het ruimere 

studiegebied van de binnenstad (park+ride/park+walk) en Ledeberg (bewonersparkeren 

in parkeergebouw i.p.v woonstraten). 

 

Globaal kan aangenomen worden dat er geen significant negatieve effecten zullen 

optreden. Het bestaande geluidsklimaat in de omgeving is van die aard dat er geen 

wijzigingen verwacht worden. 

 

4.4.3 Beoordeling 

Globaal gezien vormt het plangebied een consolidatie van de huidige toestand om de 

groenas zo maximaal mogelijk te beschermen. Bijkomend zijn er nog enkele invullingen 

voorzien waarbij meer mogelijkheden gecreëerd worden.  

 

De voorgenomen activiteiten beperken zich tot openluchtrecreatie, een parkeergebouw 

en een omzetting naar stedelijk wonen waarbij luidruchtige activiteiten zoals 

motorsporten of luidruchtige activiteiten uitgesloten zijn.  

 

Het voorgenomen plan kan wel enige invloed hebben op geluid via wijzigingen in 

verkeersstromen en bij het doorgaan van bepaalde sportactiviteiten met grote aantallen 

toeschouwers. Rekening houdend met de schaalgrootte van het plan mag echter 

gesteld worden dat dit laatste zowel wat frequentie van voorkomen betreft beperkt zal 

blijven als wat betreft de geluidsniveaus zelf beperkt blijven (er wordt niet verwacht dat 

grote geluidsinstallaties zullen ingezet worden). 

 

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 of spoorverbindingen. Indien in de zone voor 

stedelijk wonen (op termijn) nieuwe gebouwen gezet worden, moeten deze gebouwd 

worden volgens de geldende normering zodat geluidshinder voor de bewoners tot een 

minimum herleid wordt (zie bespreking §4.4.2.d).  

 

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 woningen en gebouwen.  
Buiten het plangebied ligt een industriegebied met relevante emissies, maar in het kader 
van deze opdracht is het niet mogelijk noch relevant om deze in kaart te brengen.  

 

Illustratie 4.11: 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 verkeersaders kan aangenomen worden dat de luchtkwaliteit in het gebied sterk 

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.  

 

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen meetpunten gelegen. Het meest 

nabijgelegen telemetrische meetstation is 44R701 (Gent, Baudelostraat). Door de 

ligging van het plangebied ten opzichte van de drukke verkeersaders vormt dit 

meetstation geen representatief beeld voor het plangebied.  

 

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. Het deelgebied ter hoogte van het kasteel van Zwijnaarde is op de grens 

gelegen.  

 

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 is 

gelegen in een zone waar een achtergrondconcentratie kan verwacht worden van 41 tot 

50 μg/m³ (2010 tot 2012). Vanaf een jaargemiddelde concentratie van 40 μg/m
3
 is de 

norm overschreden. Dit gebeurt voornamelijk op verkeersintensieve plaatsen. 

 

In illustratie 4.15 is de totale index voor het gebied weergegeven. Het gebied krijgt score 

slecht tot zeer slecht. Deze kaart geeft een samenvatting van de drie vorige 

interpolatiekaarten voor PM10 en NO2. Ook deze kaart is opgedeeld in roostercellen van 

4x4 km. Elke roostercel geeft de hoogste index van dezelfde roostercel op de drie 

andere kaarten weer. De legende van deze kaart heet de totale index en is opgedeeld 

van 1 tot en met 10. 
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Illustratie 4.12: Overschrijdingen PM10 daggemiddelde van het plangebied (bron: VMM-loket Lucht) 

 

 

 

 
Illustratie 4.13: PM10 jaargemiddelde van het plangebied (bron: VMM-loket Lucht) 
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Illustratie 4.14: NO2 jaargemiddelde van het plangebied (bron: VMM-loket Lucht) 

 

 
Illustratie 4.15: Totale index van het plangebied (bron: VMM-loket Lucht) 

 

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. 

 

4.5.2 Onderzoek naar aanzienlijke effecten 

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

naar bestemmingen met beperkte emissiemogelijkheden. Het RUP vormt grotendeels 

dan ook een bestendiging van de huidige situatie. Groenelementen binnen industrie en 
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recreatie worden planologisch vastgelegd. De planologische wijzigingen vormen geen 

directe aanleiding tot een verhoogde emissie in het gebied. 

 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de effecten per deelgebied. Dit zowel ten 

opzichte van de huidige als de planologische situatie. 

 

a) herbestemming industriegebied tot zone voor groenas/groenbuffer en  

(gecombineerd met fietsen wandelpad) (Gr/Bu)of reservatiezone voor 

groenas/groenbuffer (gecombineerd met fiets-en wandelpad) (Gr/Bu-re) 

langsheen de Schelde 

 
Op privaat domein moet een dichte groenbuffer aangelegd en/of gehandhaafd worden. 

Dit is planologisch een gunstig effect. Ten opzichte van de huidige situatie vormt deze 

herbestemming een neutraal effect aangezien de gewestplanbestemming (omzendbrief 

inzake toepassing van de gewestplanvoorschriften) ook reeds een groenbuffer voorzag. 

Het effect is dan ook neutraal.  

 

b) herbestemming industriegebied tot zone voor groenas (Gr), zone voor 

groenbuffer (Bu), zone voor bos (B) en zone voor reserve industriegebied (I-re) 

ter hoogte van het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen 
De herbestemming betreft delen van de site die op vandaag niet ingenomen zijn door 

het instituut en al bebost zijn. De bestaande bossen ten noorden en oosten krijgen de 

bestemming bos (B), groenbuffer (Bu) en groenas (Gr). Dit houdt geen wijziging in ten 

opzichte van de bestaande toestand. Het effect is neutraal. Ten opzichte van de 

planologische toestand kan aangenomen worden dat er een positief effect is door de 

terreinen als groene bestemmingen in te kleuren. Planologisch zijn hier dan ook geen 

emissies meer mogelijk. 

De herbestemming van de zone voor reserve industriegebied (I-re) betreft delen die in 

de huidige situatie bebost zijn. Dit kan naar luchtkwaliteit toe als licht negatief 

beschouwd worden. Op basis van de toelichtingsnota kan echter opgemaakt worden dat 

de toekomstige invulling geen significant verschil zal veroorzaken ten opzichte van de 

bestaande invulling van het instituut (herlocalisatie van universitaire diensten) met 

relatief weinig emissies tot gevolg. Voor de ingreep moet ook boscompensatie gebeuren 

zodat de gecompenseerde bomen in situ of ex situ hun positieve invloed op lucht 

kunnen uitvoeren. Ten opzichte van de planologische situatie is er geen effect 

aangezien deze nu reeds uit industriegebied bestaat.  

c) herbestemming recreatiegebied tot zone voor groenas (Gr) en zone voor 

recreatie en gemeenschapsvoorzieningen (Rg) ter hoogte van schaatsbaan en 

bestaande sportterreinen 
 

Het RUP voorziet een ruimere bestemming (ook gemeenschapsvoorzieningen) dan het 

gewestplan (dagrecreatie), waardoor de emissiemogelijkheden binnen het plangebied 

vergroten. Gemeenschapsvoorziening houdt een verruiming in ten opzichte van de 

huidige gewestplanbestemming. De intentie is om voetbalvelden met bijhorende 

accommodatie (tribune, clublokaal) en volkstuinen te creëren binnen dit gebied. Dit 

houdt geen wijziging in ten opzichte van de huidige planologische bestemming. De 

impact is neutraal en planologisch zijn er geen negatieve effecten te verwachten zijn.  
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Ten opzichte van de bestaande toestand kan aangenomen worden dat er geen 

negatieve effecten zullen optreden.  

 

Enkel wegverkeer zou tot relevante effecten kunnen leiden t.o.v. de huidige toestand, 

De verwachte verkeerstoename bedraagt 43 pae/uur gedurende de piekmomenten in de 

week. Deze bijkomende verontreinigende uitlaatgassen afkomstig van het 

gemotoriseerde verkeer zullen echter verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de uitstoot 

door de verkeersintensiteit op de omliggende hoofdwegen. Het bijkomende verkeer zal 

geen wijziging in de luchtkwaliteit veroorzaken. Gedurende het weekend zou dit 

verdubbelen.  

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

luchtkwaliteit als gevolg van gebouwenverwarming en door bijkomende 

verkeersbewegingen. Gezien de beperkte aard van de bijkomende infrastructuur en de 

beperkte activiteiten en dus ook verkeersbewegingen, worden er weinig tot geen 

negatieve effecten verwacht. 

d) herbestemming woon- en groenzones tot zone voor groenas (Gr), zone voor 

tuinen (T) en zone voor stedelijke wonen (Sw) ter hoogte van 

Hundelgemsesteenweg – Frans De Mildreef 

 

Planologisch kan aangenomen worden dat door de omvorming naar stedelijk wonen het 

effect licht negatief is. Binnen deze zone worden immers meer kansen geboden voor 

bedrijven wat kan leiden tot bijkomende emissies. 

Ten opzichte van de huidige toestand kan aangenomen worden dat het grotendeels een 

bestendiging van de huidige situatie is waarbij naar de toekomst wel meer 

mogelijkheden worden geboden.  

De herontwikkeling van de bestaande activiteiten tot gemengd woon-werkgebied kan 

een intensifiëring inhouden van het verkeer van en naar het gebied, vooral dan met 

betrekking tot bijkomende woonfuncties. Het betreft hier echter een beperkte zone qua 

omvang en met beperking qua hoogte (3 tot 4 bouwlagen) binnen het stedelijk weefsel, 

zodat dergelijke herontwikkeling geen significant negatieve effecten zal hebben op de 

luchtkwaliteit. 

Globaal worden er geen significant negatieve effecten verwacht. 

e) herbestemming woonzone tot zone voor groenas (Gr) achter 

Hundelgemsesteenweg ten oosten van E17 
 

Het betreft hier percelen die op vandaag bebost of als park aangelegd zijn. Het 

voorgenomen plan sluit dan ook aan bij de bestaande toestand. Ten opzichte van de 

huidige situatie worden geen wijzigingen verwacht. Planologisch kan door de 

omvorming van woongebied naar groenas een positief effect verwacht worden. Het 

effect kan in zijn globaliteit als licht positief beschouwd worden.  

 

f) herbestemming zone voor niet hinderlijke watergebonden bedrijven in BPA 

Kanaal van Zwijnaarde tot zone voor industrie met nabestemming bos (I-bo) 
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Het RUP voorziet dat de nabestemming bos pas ingaat nadat de huidige bedrijfsfunctie 

wordt stopgezet. Planologisch vormt dit een positief effect op de luchtkwaliteit. Op basis 

van deze herbestemming kunnen verdere garanties geboden worden naar de toekomst.  

Ten opzichte van de huidige situatie zijn er geen wijzigingen te verwachten.  

 

Het effect kan als licht positief beschouwd worden. 

 

g) herbestemming parkzone tot parkzone met laagdynamische recreatieve functie  

(Pre), parkzone met natuurwaarden (Pna) en zone voor stedelijk wonen (Sw) ter 

hoogte van het Kasteel van Zwijnaarde  
 

De herbestemming kent planologisch een licht negatief effect. Door de het te 

bestemmen als laagdynamisch recreatieve functie kan aangenomen worden dat er meer 

mogelijkheden zijn om activiteiten uit te voeren die een emissie teweeg brengen. 

 

Het RUP voorziet een bestendiging van de horeca-activiteiten, het golfterrein en de 

parking. De bestaande activiteiten worden bestendigd, met uitzondering van de 

helihaven. Ten opzichte van de huidige situatie kan aangenomen worden dat er een 

beperkt positief effect zal optreden vermits geen emissies meer zullen vrijkomen ten 

gevolge van helikoptervluchten. Algemeen kan aangenomen worden dat het effect 

neutraal is.  

 

h) bestemming zone voor parkeergebouw (Pg) aan Hundelgemsesteenweg ter 

hoogte van het viaduct B401 
 

Planologisch zal er een bouwvrije strook omgezet worden naar een bestemming waar 

bouwmogelijkheden zijn. Dit kan naar luchtkwaliteit als licht negatief beschouwd worden. 

 

Ten opzichte van de huidige toestand kan aangenomen worden dat een realisatie van 

het parkeergebouw zal leiden tot lokale wijzingen in de mobiliteit (in- en uitrijden 

parking). Zoals aangegeven in de effectgroep Mobiliteit (zie discipline Mens in §4.1.2.h) 

wordt er extra verkeer verwacht, maar is het effect ervan te milderen via diverse 

maatregelen uit het MOBER.  Verkeer van en naar de parking vanuit het hoofdwegennet 

passeert ook niet door woonbuurten. Er wordt ingeschat dat de wijzigingen dus op 

lokaal niveau niet van die aard zullen zijn dat ze een negatieve invloed gaan hebben op 

de luchtkwaliteit. Het aandeel van de verontreinigende uitlaatgassen afkomstig van het 

bijkomende gemotoriseerde autoverkeer zal verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de 

uitstoot door de verkeersintensiteit op de omliggende hoofdwegen.  

Bovendien worden er ook positieve effecten verwacht in het ruimere studiegebied van 

de binnenstad (park+ride/park+walk) en Ledeberg (bewonersparkeren in 

parkeergebouw i.p.v woonstraten). Op niveau van de binnenstad en Ledeberg zal de 

voorziene stadsrandparking een positief effect hebben, omdat autoverkeer minder ver 

tot in de binnenstad en woonwijk zal doordringen. 

 

Globaal kan aangenomen worden dat er geen significant negatieve effecten zullen 

optreden. De milderende maatregelen uit het MOBER in functie van 

verkeersdoorstroming dienen dan ook best uitgevoerd te worden (zie bespreking 

§4.1.2.h).  
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4.5.3 Beoordeling 

Globaal zorgt het RUP voor een bestendiging en versterking van groene recreatieve 

ruimten en de recreatieve netwerken op niveau van het stedelijk gebied, en bijgevolg 

een verbetering van de woonomgevingskwaliteit van het wonen in de zuidelijke rand van 

Gent. De groenelementen binnen dit gebied worden dan ook zo optimaal mogelijk 

planologisch vastgelegd. 

Groenelementen zijn in staat om verontreiniging uit de lucht te filteren (fijn stof als 

gasvormige ) en daarmee een algemene verbetering van de luchtkwaliteit in de stad te 

bevorderen. Dit is een positief effect. 

Sommige planonderdelen omvatten een verruiming van de mogelijkheden of genereren 

secundaire effecten door extra verkeersbewegingen. Globaal worden hier geen 

significant negatieve effecten verwacht. 

Algemeen kan besloten worden dat het effect ten gevolge van dit RUP als neutraal kan 

beschouwd worden.  
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4.6 Discipline Fauna en flora 

Figuur 4.4: Beschermingszones in de buurt van het plangebied 

Figuur 4.5: Biologische waarderingskaart (geüpdatete versie van Stad Gent) 

 

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 4.4). Het dichtstbij gelegen 

habitatrichtlijngebied (SBZ-H) is het deelgebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de 

Nederlandse grens tot Gent’ op ca. 2,5 km ten oosten van het plangebied. Aan de 

overzijde van de Schelde ter hoogte van het kasteel van Zwijnaarde, is het VEN-gebied 

‘Vallei van de Bovenschelde Noord’ gelegen. De Schelde zelf is niet afgebakend, maar 

de zuidelijke punt van het schiereiland van het eilandje Zwijnaarde wel. 

 

Er liggen enkele belangrijke gebieden 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 (zie illustratie 4.16). 

 Pleistergebieden Schelde ringvaart Kruispunt, Tijarm Zwijnaarde en Schelde 

Zwijnaarde (allen zonder soortgegevens); 

 Seizoenstrekroute stroomopwaarts de Schelde (rivier en landschap). 

 

  
Illustratie 4.16: Belangrijke pleistergebieden  en trekroutes op de signaalkaart, in de omgeving van 

het plangebied 

 

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

weergegeven op figuur 4.5. 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. In onderstaande tabel worden de hoogste 
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biologische waarderingscategorieën, voorkomend in het plangebied, beschreven en 

gesitueerd. 

 

Tabel 4.2: Biologisch (zeer) waardevolle elementen in het plangebied 

Waardering BWK Waar in het plangebied Eenheid 

Biologisch zeer waardevol Meierij vijver 

oever langs Schelde 

Recreatiezone voetbalterreinen oever langs Schelde 

Universiteitsbos bos 

Kasteel van Zwijnaarde bosfragmenten 

Complex van biologisch waardevol 

en zeer waardevol 

Kasteel van Zwijnaarde vijver 

bosfragmenten 

Biologisch waardevol Recreatiezone voetbalterreinen taluds autosnelwegen* 

Diverse percelen langsheen Schelde  

Kasteel van Zwijnaarde open structuren 

* Een groot deel van het in de rand van de voetbalterreinen aanwezige groen bevindt zich buiten de grens 

van het RUP, maar een deel valt erbinnen.  

 

In de hoek ten zuiden van de spoorweg Gent-Brussel en de Schelde ligt het 

natuureducatief parkje Warmoeshoek met een amfibieënpoel (zie illustratie 4.17). 

 

 
Illustratie 4.17: Indicatieve ligging Warmoeshoek 

 

Uit de veelheid aan biologisch (zeer) waardevolle elementen in het plangebied kan 

worden besloten dat er belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn. De rivier kan 

beschouwd worden als een belangrijke drager van de natuurlijke structuur.  

 

4.6.2 Onderzoek naar aanzienlijke effecten 

Ter hoogte van de zone voor parkeergebouw (Pg) zullen door het plan een dertigtal 

bomen verloren gaan alsook een grasveldje en wat plantsoen. Voor het rooien van 

bomen met een stamomtrek op 1 meter hoogte van meer dan 0,50 m is een 

stedenbouwkundige vergunning nodig waarbij het kappen gemotiveerd moet worden. 
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De vergunning wordt maar verleend als aan bepaalde criteria wordt voldaan of als het 

bijvb. om een project van lokaal belang gaat. Voorliggend plan voorziet in een soort van 

compensatie via groene gevels of groendaken. Rekening houdende met de biologisch 

mindere waarde (BWK) wordt ingeschat dat de functie van het perceel als stapsteen 

en/of habitat eerder laag is. De positieve rol als visueel groene en natuurlijke zone in 

een stedelijke omgeving gaat mogelijks tijdelijk verloren, maar kan vervangen worden 

via voldoende compenserende architecturale maatregelen (plan-geïntegreerd). Groene 

gevels en voldoende plantsoen verdienen hier de voorrang op groene daken, al 

vervullen deze ook een rol in een verbeterde waterhuishouding en energieregulatie.   

 

In de andere deelgebieden die momenteel nog onder het RUP Bellevue vallen blijven 

de bestemmingen globaal behouden: de zones voor openbaar groen worden zones voor 

groenas gecombineerd met fiets- en wandelpad (Gr) en de zones voor tuinen (T) blijven 

behouden. In de zone voor stedelijk wonen (SW) in de Meierij voorziet het plan dat de 

huidige bruto vloeroppervlakte (bvo) niet overschreden mag worden. De oppervlakte 

groene bestemmingen blijft over het algemeen dus ongeveer gelijk (neutraal effect). Ook 

ten opzichte van de huidige situatie is het effect neutraal. 

 

De doelstelling van de groenas 4 is de uitbouw van een ecologische-recreatieve as, die 

het centrum van Gent verbindt met de vallei van de Bovenschelde. De omzetting naar 

zones voor groenas gecombineerd met fiets- en wandelpad (Gr) en (reservatie-) 

zone voor groenas/groenbuffer (Gr/Bu en Gr/Bu-re)  geven hier invulling aan. Ten 

opzichte van de juridische situatie (gewestplan + RUP) is dit een positief effect 

aangezien het een optimale aanleg van een natuurlijke en recreatieve groenas toelaat 

waarbij uitbreidingen van bestaande gebouwen onder voorwaarden staan en (grondige) 

verbouwingen, herbouw noch nieuwbouw toegelaten zijn. Om een natuurverbindende 

rol te kunnen vervullen bestaat de groenas liefst uit een dubbele dreefstructuur van 

minimum 15 m breed, aangevuld met grotere natuurlijke of recreatieve ruimten en 

bredere bermen en stroken in de vorm van lage begroeiing of waterlopen met hun 

oevers (cf. groenstructuurplan Gent). Deze minimumbreedte wordt overal in het 

plangebied gerealiseerd, behalve in de groenas ten zuiden van de 

Hundelgemsesteenweg en ter hoogte van het kasteel van Zwijnaarde.  

 

Ook ten opzichte van de huidige situatie is het effect van de zones voor groenas en 

groenbuffer (Gr, Gr/Bu, Gr/Bu-re) op fauna en flora positief. De herbestemming 

impliceert namelijk dat de groenas optimaal ingericht en beheerd zal kunnen worden 

naar zijn functie toe. Hierdoor kunnen meerdere soorten optimaal genieten van deze 

natuurslinger als habitat en corridor zoals bijvb. avifauna, kleine zoogdieren, insecten, 

etc. Voor vleermuizen kan als aanbeveling voor het verdere proces worden 

meegegeven dat de eventuele verlichting van de fiets- en wandelpaden best 

vleermuisvriendelijk worden aangelegd. Bij de soortkeuze en beheer wordt verder best 

zo veel mogelijk rekening gehouden met de doelsoorten vb. keuze voor bessenrijke 

struiken (zoals voorzien in HPG).  

 

De gebieden voor dagrecreatie worden omgezet in zones voor groenas gecombineerd 

met fiets- en wandelpad (Gr, zie hierboven) en zones voor recreatie en 

gemeenschapsvoorzieningen (Rg). In deze laatste kan het enerzijds om bebouwde 

functies gaan maar ook om groene functies zoals openbaar (buurt)groen, volkstuinen, 

etc. Het plan voorziet dat de nieuwe functies worden afgestemd op de werking van de 
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groenas. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een minimale lichtverstoring via 

aangepaste verlichting van de sportvelden. Verder voorziet het plan in het behoud van 

het infrastructuurgroen aan de randen van het plangebied (rond bestaande 

voetbalterreinen).  

 

Het omzetten van het universiteitsbos van industriegebied naar zone voor bos (B) 

heeft ten opzichte van de situatie gewestplan een positief effect aangezien het bos 

hiermee planologisch bestendigd wordt. Ten opzichte van de huidige situatie is het 

effect neutraal. Aansluitend heeft ook het herbestemmen van de zone voor niet 

hinderlijke watergebonden bedrijven in BPA Kanaal van Zwijnaarde tot zone voor 

industrie met nabestemming bos (I-bo) een positief effect ten opzichte van de 

juridische situatie en ten opzichte van de huidige situatie in de discipline fauna en flora.  

 

De herbestemming van de zone voor reserve industriegebied (I-re) betreft delen die in 

de huidige situatie bebost zijn. Ten opzichte van de huidige situatie zou dit dus een 

negatief effect kunnen zijn, zij het dat voor deze ingreep de regels van de 

boscompensatie gevolgd moeten worden en de ontboste oppervlakte dus in situ of ex 

situ gecompenseerd zal worden. Ten opzichte van de situatie gewestplan is er geen 

effect aangezien deze nu uit industriegebied bestaat.  

Aan het kasteel van Zwijnaarde zorgt het plan voor de herbestemming van parkgebied 

naar Parkzone met laagdynamische recreatieve functie (Pre) en Parkzone met 

natuurwaarden (Pna). De principes van HPG moeten toegepast worden en de 

bestaande natuurwaarden mogen niet (verder) aangetast worden vb. behoud vijver, 

geen inname door golfbanen, geen bijkomende verharding. De aanwezige bebouwing 

wordt bestendigd in een zone voor stedelijk wonen (Sw). Ten opzichte van de 

planologische situatie lijkt dit een licht negatief effect, maar in feite gaat het om een 

bestendiging van de huidige situatie (met neutrale effecten).  

 

4.6.3 Beoordeling 

Het plan zorgt in de discipline Fauna en flora nagenoeg uitsluitend voor positieve 

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

Figuur 4.6: Beschermde monumenten en landschappen 

Figuur 4.7: Centrale Archeologische Inventaris (CAI) 

Figuur 4.8: Uittreksel Landschapsatlas 

Figuur 5.9: Traditionele landschappen 

 

4.7.1 Beschrijving en analyse 

Traditionele landschappen  

Figuur 5.9 geeft een overzicht van de traditionele landschappen op macroschaal. Het 

plangebied ligt voor een groot deel in stedelijk gebied. Langs de Schelde valt het 

plangebied in het traditionele landschap ‘Scheldevallei van Gent tot Doornik’. Het gebied 

rond het kasteel van Zwijnaarde ligt in het traditionele landschap ‘Zandig Leie-Schelde-

interfluvium’.  

 

Zandig Leie-Schelde-interfluvium 

De structuurdragende matrix van dit landschap bestaat uit een vlak interfluvium met 

langs de valleiranden een uitgesproken microreliëf (rivierduinen). Er is een sterk 

verstedelijkt weefsel van bebouwing en infrastructuur aanwezig.  

 

Tabel 4.3 Kenmerken van het traditionele landschap ‘Zandig Leie-Schelde-interfluvium’ 

Traditioneel Landschap zandig Leie-Schelde-interfluvium 

Visueel –landschappelijke kenmerken, begrenzing en versnippering van de open ruimte 

Structuurdragende matrix Vlak interfluvium met langs de valleiranden een uitgesproken microreliëf 

(rivierduinen); sterk verstedelijkt weefsel van bebouwing en infrastructuur  

Zichtbare open ruimten Beperkt aantal relicten van meestal kleine omvang 

Impact bebouwing Bebouwing, infrastructuur en groen (bossen, schermen) zijn 

ruimtebegrenzend 

Betekenis kleine 

landschapselementen 

Geïsoleerde elementen; grotere eenheden met monument- of recreatieve 

waarde (kastelen, parken, (restaurant)-hoeves, …) 

Wenselijkheden mbt de Vlaamse Landschappen 

Structurele hoofdkenmerken Interfluvium van de Leie en Schelde stroomopwaarts van Gent aansluitend 

bij de valleikenmerken en behorend tot de Gentse banlieue 

Identiteitsbepalende elementen Overwegend vlak landschap met een kenmerkend microreliëf gevormd door 

Holocene landduinen; relicten van het coulissenlandschap met knotbomen; 

voorkomen van talrijke kasteelparken; wijdse vergezichten ontbreken door 

de sterke compartimentering door bebouwing en begroeiing 

Erfgoedwaarde Waardevolle toposequenties van vallei tot randen; geomorfologische relicten; 

talrijke monumenten 

Autonome ontwikkeling en 

problemen 

Sterke verstedelijkingsdruk: residentieel en commercieel-industrieel zeer 

dichte bebouwing (met uitbouw langs de wegen); zeer sterke versnijding 

door infrastructuren (gelegen langs een hoofdkruispunt van (Europese) 

wegen); kadastrale oppervlakte Open Ruimte bedroeg plaatselijk minder dan  

60% (1989) met een afname van 10% sedert 1980 

Wenselijkheden voor 

toekomstige ontwikkeling 

- Stoppen van de industriële en commerciële “lintbebouwing” langs 
de (kruispunten) van de grote wegen als een van de belangrijke 
factoren voor het dichtslibben van de open ruimte; 

- Accentueren van het alluviale landschap door het bufferen van de 
visuele verstedelijking door het herstel van het coulissen-
meersenlandschap. 
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Scheldevallei van Gent tot Doornik 

De structuurdragende matrix van dit landschap bestaat uit een vallei met een 

gekanaliseerde rivier. Het reliëf van de valleiranden is sterk uitgesproken en 

structuurbepalend voor de skyline van de eenheid.  

 

Tabel 4.2 Kenmerken van het traditionele landschap ‘Scheldevallei van Gent tot Doornik’ 

Traditioneel Landschap Scheldevallei van Gent tot Doornik 

Visueel –landschappelijke kenmerken, begrenzing en versnippering van de open ruimte 

Structuurdragende matrix Vallei met gekanaliseerde rivier; reliëf van de valleiranden is sterk 

uitgesproken en structuurbepalend voor de skyline en perceptief ruimtelijke 

begrenzing van de eenheid  

Zichtbare open ruimten Sterk afwisselende, meestal gerichte, zichten met wisselende kijkdiepte 

Impact bebouwing Komt zowel gegroepeerd als verspreid voor en is plaatselijk ruimte-

begrenzend 

Betekenis kleine 

landschapselementen 

Afgesneden meanders met lineair groen zijn sterk structurerend; talrijke 

geïsoleerde elementen met monumentwaarde 

Wenselijkheden mbt de Vlaamse Landschappen 

Structurele hoofdkenmerken Vormt samen met de Leie de zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei en is 

een van de belangrijkste landschappelijke structurerende eenheden 

(cultuurhistorische en fysisch geografische grenszone); belangrijke 

verbindingsas 

Identiteitsbepalende elementen Relicten van Scheldemeersen; door kanalisatie: afgesneden meanders met 

oeverwallen; (vooral oostelijke) steile dalwand; steenbakkerijen 

Erfgoedwaarde Belangrijke betekenis als grens: historische grens graafschap Vlaanderen; 

overwegend zand en zandleemgronden ten westen en leemgronden ten 

oosten 

Autonome ontwikkeling en 

problemen 

Rurbane gradiënt (banlieue-forenzen-woonzone) van Gent tot Gavere; 

kadastrale oppervlakte Open Ruimte 68-82% (1989) met een afname van 5-

8% sedert 1980 

Wenselijkheden voor 

toekomstige ontwikkeling 

- Vrijwaren van bebouwing van om het even welke aard in de 
valleigebieden; 

- Bijzondere aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het 
landschap; 

- Accentueren van de waardevolle sites (kastelen, meanders, 
donken) in hun omgeving; 

- Gedifferentieerde aanpak voor de verschillende riviersegmenten 

 

Beschermde landschappen, monumenten, stads- en dorpsgezichten 

In de onmiddellijke omgeving van het plangebied komen geen beschermde 

landschappen, noch stads- en dorpsgezichten voor (zie figuur 4.6).  

 

Het voormalig kasteel van Zwijnaarde met gracht en de voormalige koetshuizen zijn 

beschermd als monument (zie figuur 4.6). De Inventaris van het cultuurbezit in België 

vermeldt hierover het volgende: “Kasteel van Zwijnaarde”. Huidig vrij recent kasteel met 

omringend park, behouden omwalling en toegangsdreef vanaf het dorpscentrum. 

Belangrijke voorgeschiedenis, opklimmend tot 14de eeuw. Wederopgebouwd in 1922 in 

zijn huidige vorm, in neorococostijl, naar ontwerp van architect E. Flanneau. Kasteel op 

U-vormige plattegrond, gebouwd in het midden van het door de watergordel omgeven 

terras en grondvesten van de voormalige grotere kastelen (onmiddellijk in het water 

gebouwd). Ten noorden en zuiden voor het kasteel, ruime bakstenen stallingen en 

koetshuizen daterend uit 17de eeuw zuidelijke-vleugel recent gerenoveerd.” 
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Illustratie 4.18: Kasteel van Zwijnaarde in de Inventaris van het cultuurbezit in België 

 

Landschapsatlas 

De landschapsatlas vermeldt de Schelde (L13401) als lijnrelict doorheen het plangebied 

(zie figuur 4.8).  

 

Verder behoort het kasteel van Zwijnaarde tot de relictzone ‘Scheldevallei van Gavere 

tot Gent’ (R40054). Het kasteel zelf staat ook aangeduid als puntrelict. 

 

Bouwkundig erfgoed 

In de inventaris voor het bouwkundig erfgoed staan volgende gebouwen aangeduid in 

het plangebied: 

 Sint-Gregoriuscollege (ID 26542, net buiten het plangebied); 

 Alleenstaand burgerhuis aan de Frans De Mildreef (ID 26533); 

 Huis Bruxelman (ID 26532);  

 Bejaardentehuis van het O.C.M.W.-Gent (ID 26543, gesloopt) ; 

 Kasteel van Zwijnaarde (ID 26994). 

 

De ligging van deze gebouwen is weergegeven in onderstaande illustratie. 
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Illustratie 4.19: Waardevolle gebouwen in de inventaris voor het bouwkundig erfgoed. Oranje 

contour: loods aan de Loskaai 

 

Het burgerhuis aan de Frans De Mildreef en het huis Bruxelman horen respectievelijk bij 

het bedrijf “Van Daele” en het bedrijf “De Groote”. In principe moeten de waardevolle 

gebouwen behouden blijven en geïntegreerd worden in de nieuwe ontwikkelingen. 

Daarnaast is er nog de oude loods aan de Loskaai, die niet opgenomen is in de 

inventaris, maar wel de moeite waard om te behouden en in te richten voor wonen.  

 

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. Voor het plangebied zijn geen vindplaatsen weergegeven in de CAI 

(zie figuur 4.7), noch in de onmiddellijke omgeving van het plangebied. De kans is groot 

dat grote delen van het plangebied in het verleden verstoord werden door ophogingen, 

vergravingen en door vroegere infrastructuurwerken (snelwegen, spoorwegen, 

rivieraanleg).  

 

4.7.2 Onderzoek naar aanzienlijke effecten 

De groenas wordt zo natuurlijk mogelijk geconcipieerd, aangelegd en beheerd zodat de 

vereiste natuurwaarden ontwikkeld worden rekening houdend met de noodzaak voor 

een fiets- en wandelpad. Tussen dit pad en het water is groenaanleg mogelijk. Het zicht 

op het water moet zoveel mogelijk vrij blijven. Het plan zorgt dus dankzij de focus op het 

natuurlijke karakter langsheen de Schelde voor een versterkte landschappelijke 

ontwikkeling en een aangename beleving voor de recreant. Dit is positief. 
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De rol van de groenbuffer (Bu en Gr/Bu) voor het industriegebied wordt planologisch 

bestendigd. Het effect is neutraal ten opzichte van de huidige situatie, maar positief ten 

opzichte van de juridische situatie.  

 

In de zones voor parkeergebouw (Pg), stedelijk wonen (Sw) en recreatie en 

gemeenschapsvoorzieningen (Rg) 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. Enkel de oude loods aan de 

Loskaai kan door het plan niet behouden blijven (om de continuïteit te bewaren). Gezien 

de loods niet opgenomen is in de inventaris, wordt het effect beperkt negatief ingeschat.   

De kans bestaat dat in de plangebieden archeologische vondsten aanwezig zijn. Het 

is aangewezen om in de voorschriften een prospectief onderzoek (vb. via proefsleuven) 

op te nemen in de zones met ongeroerde gronden waar graafwerken mogelijk worden. 

Zo worden de mogelijke effecten van het plan op archeologische vondsten opgevangen. 

 

4.7.3 Beoordeling 

Het plan zorgt in de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie nagenoeg 

uitsluitend voor positieve effecten en veroorzaakt zeker geen betekenisvolle negatieve 

effecten. 

 

4.8 Grensoverschrijdende effecten 

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

grensoverschrijdende effecten voorkomen door voorliggend plan. 
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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 het parkeergebouw als de zone voor stedelijk wonen aan de Meierij en de 

Frans De Mildreef 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).  Voor de zone voor reserve 

industriegebied is mogelijk ook rubriek 1d van bijlage III van toepassing: eerste 

bebossing en ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik 

(projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen). 

 

In voorliggende screeningsnota werden de mogelijke milieueffecten onderzocht. Zoals in 

hoofdstuk 4 uitvoerig werd besproken, veroorzaakt voorliggend RUP voor de 

verschillende (MER-) disciplines geen aanzienlijke effecten: 

 In de discipline Mens worden geen negatieve effecten veroorzaakt voor de 

effectgroep Mobiliteit indien de milderende maatregelen uit het MOBER voor het 

parkeergebouw uitgevoerd worden. Het gaat om: 

o routes van en naar de P+R wijzigen (projectniveau) 

o passerelle voor voetgangers voorzien (projectniveau) 

o in- en uitritten niet vlak bij een kruispunt situeren (projectniveau) 

 In de discipline Bodem kunnen een veranderend bodemprofiel en –dichtheid 

lokaal bij nieuwe bebouwing licht negatieve effecten veroorzaken, maar dit biedt 

in zijn totaliteit geen betekenisvolle negatieve effecten. 

 In de discipline Water wordt het totale effect van afstroming en infiltratie positief 

ingeschat en ontstaan er in de effectgroepen grondwater en waterkwaliteit enkel 

neutrale effecten. 

 In de discipline Geluid en trillingen worden voor de verschillende deelzones 

neutrale tot positieve effecten verwacht. Indien de verkeersdoorstroming bij het 

parkeergebouw gegarandeerd wordt (zie eerder milderende maatregelen) zijn er 

ook hier lokaal geen negatieve effecten te verwachten. 

 In de discipline Lucht worden voor de verschillende deelzones neutrale tot 

positieve effecten verwacht. Indien de verkeersdoorstroming bij het 

parkeergebouw gegarandeerd wordt (zie eerder milderende maatregelen) zijn er 

ook hier lokaal geen negatieve effecten te verwachten. 

 Het plan zorgt in de discipline Fauna en flora nagenoeg uitsluitend voor 

positieve effecten en veroorzaakt zeker geen betekenisvolle negatieve effecten. 

Er worden enkele aanbevelingen gedaan op projectniveau: 

o groene architecturale maatregelen zoals groene gevels en voldoende 

plantsoen (plan-geïntegreerd) 

o Vleermuisvriendelijke verlichting voor de groenas (projectniveau) 

o Toepassen van Harmonisch Park- en GroenBeheer (plan-geïntegreerd) 

 Het plan zorgt in de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

nagenoeg uitsluitend voor positieve effecten en veroorzaakt zeker geen 

betekenisvolle negatieve effecten. 
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Bijgevolg kan besloten worden dat voorliggend RUP in zijn huidige voorontwerpvorm 

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 5 juni 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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Figurenbundel 
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Bijlage voorstudie parkeergebouw (MOBER) 
Deze bijlage is digitaal beschikbaar via 

https://royalhaskoningdhv.box.com/screeninggroenasmobiliteit 

of via eenvoudige aanvraag aan geertrui.goyens@rhdhv.com 
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Bijlage conceptnota RUP 
Deze bijlage is digitaal beschikbaar via 

https://royalhaskoningdhv.box.com/screeninggroenasconceptnota 

of via eenvoudige aanvraag aan geertrui.goyens@rhdhv.com 
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Bijlage Ontvangen adviezen 
  



 
 
 
 
 
 

 

81985804/R/873236/Mech  Screening RUP ‘Groenas 

15 oktober 2014 - 66 - Rapport 

  

  

 

Instantie Advies Aanpassing in screeningsnota 

Provinciebestuur Oost-

Vlaanderen 

3
e
 Directie Dienst 33 Ruimtelijke 

Ordening en Stedenbouw 

Geen opmerkingen / 

Agentschap Ondernemen 

Entiteit Ruimtelijke Economie 

Geen opmerkingen / 

BLOSO Geen opmerkingen / 

ANB – Oost-Vlaanderen 

Afdeling Infrastructuur en 

Logistiek 

Geen opmerkingen / 

Departement Landbouw en 

Visserij, Afdeling Duurzame 

Landbouwontwikkeling 

Tijdig overleg met landbouwer om 

bedrijfsactiviteiten te kunnen aanpassen 

advies voor initiatiefnemer 

 Ruimte Vlaanderen –APL - Oost-

Vlaanderen 

-relatie tussen parkeergebouw en fly-

over? 

-golfterrein moet de afwegingscriteria 

van het golfmemorandum doorlopen 

-liever onderscheid tussen “recreatie” en 

“gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” 

opmerkingen op het plan 

Onroerend Erfgoed - Oost-

Vlaanderen 

Geen opmerkingen / 

Agentschap Wonen-Vlaanderen 

Afdeling Wonen 

Geen opmerkingen / 

Agentschap Wegen en Verkeer 

Buitendienst Oost-Vlaanderen 

Geen opmerkingen / 

Departement MOW, Beleid 

Mobiliteit en verkeersveiligheid, 

Haven en waterbeleid, Algemeen 

beleid 

1.liever watergebonden industriegebied 

met eindbestemming bos dan 

industriegebied met eindbestemming 

bos 

2.omleggen van de groenas over de 

Ottergemsesteenweg 

3. verduidelijking effect van bijkomend 

verkeer van buurtgebouw en 

parkeergebouw 

4.mobiliteitstoets voor buurtgebouw 

5. parkeergebouw uit RUP sluiten owv 5 

redenen gemotiveerd in het advies (via 

bullets) 

1, 2. opmerkingen op het plan 

3. nuancering van effect op 

woonomgevingskwaliteit t.g.v. 

buurtgebouw toegevoegd in §4.1.2.d.  

3. voor parkeergebouw geen toevoeging 

o.w.v. resultaten MOBER en milderende 

maatregelen in MOBER en rekening 

houdende met gunstig advies van MOW. 

4. advies voor initiatiefnemer 

5. geen actie omwille van opmerking op 

het plan en de milderende maatregelen 

op projectniveau cf. MOBER 

Departement LNE 

Dienst Hinder en Risicobeheer 

Nieuwe versie van 

geluidsbelastingskaarten 

Nieuwe illustraties 4.8b, 4.9b en 4.10b 

toegevoegd, maar veranderen niets aan 

de aanzienlijke effecten. 

Departement LNE 

Dienst Lucht en Klimaat 

Geen opmerkingen / 

VMM 

Afdeling Operationeel 

Waterbeheer 

Geen opmerkingen / 
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Waterwegen en Zeekanaal nv 1.nummering figuren foutief 

2. er dient te worden voldaan aan de 

code van goede praktijk voor de aanleg 

van rioleringssystemen en het decreet 

integraal waterbeleid 

3. de inrichting en het beheer van 

hoogstammige bomen en struiken op de 

oevers van bevaarbare waterwegen, 

moeten in overleg met de 

waterwegbeheerder gebeuren 

1.aangepast 

2. advies voor initiatiefnemer, 

toegevoegd in §4.3.2 

3.toegevoegd in § 2.3.7 en 2.3.9 

 

De overige opmerkingen betreffen het 

plan 

Departement LNE 

Dienst VR 

In de stedenbouwkundige voorschriften 

de vestiging van SEVESO-bedrijven 

uitsluiten 

advies voor initiatiefnemer 

Gecoro Gent Geen opmerkingen / 

=o=o=o= 



Vlaamse overheid 

21101412801 

AANGETEKEND 

Stad Gent 
T.a.v. College van Burgemeester en Schepenen 
Botermarkt 1 
9000 Gent 

/ i'.: 

Departement Leefmilieu, Natuur 
en Energie 

Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid 
Dienst Milieueffectrapportagebeheer 
Koning Albert Il-laan 20 bus 8 
1000 BRUSSEL 
Tel.: 02 - 553 80 79 
Fax: 02 - 553 80 75 
www.mervlaanderen.be 

uw bericht van 
25/08/2014 

uw kenmerk ons kenmerk bij'lagen 
81985804 LNE/MER/SCRPL14082/ / 

2014 

vragen naar / e-mail 
Helena Van Pottelberge 
Helena.vanpottelberge@lne.vlaandere 
n.be 

telefoonnummer 
02 553 77 50 

datum 

2 0 OKT. 2014 

Betreft: onderzoek tot mlljeueffectrapportage van het RUP "Groenas 4 - bovenschelde" te 
Gent. 

beslissing plan-MER-plicht 
volgens het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), 
B.S. 3 juni 1995, zoals herhaaldelijk gewijzigd en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende 
de milieueffectrapportage over plannen en programma's van 12 oktober 2007, B.S. 7 november 2007 

Geachte heer, mevrouw, 

Met uw brief van 25/08/2014, ontvangen op 29/08/2014, vraagt u de dienst Mer een beslissing te 
nemen over de opmaak van een plan-MER. Het dossier is onder het nummer SCRPL14082 
behandeld. 

Zoals u in het dossier aangeeft, komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek tot 
milieueffectrapportage. 

De doelstelling en reikwijdte van het plan worden beschreven in de screeningsnota. Volgens het 
dossier heeft het RUP tot doel een aantal bestemmingswijzigingen door te voeren, waaronder: 
groenzone met fiets-Zwandelpad langsheen de Schelde, reservatiestroken voor fiets- en wandelpad, 
zone voor recreatie en gemeenschapsvoorzieningen, zone voor bos, zone voor groen met 
laagdynamische recreatie functie, zone voor wonen, zone voor parkeergebouw en zone voor reserve 
industriegebied 

Het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota, de adviezen en de verwerking van de 
adviezen) bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante 
milieudisciplines besproken. 

Verscheidene adviesinstanties hebben opmerkingen over de beschrijving en beoordeling van de 
milieueffecten van het plan. De opmerkingen werden op een voldoende wijze beantwoord of weerlegd 
in het screeningsdossier via een bijlage bij de screeningsnota en via een aanpassing van de 
screeningsnota, zodat het screeningsdossier voldoende informatie bevat om een correcte inschatting 
m.b.t. de milieueffecten te kunnen maken. 

In het screeningsdossier wordt duidelijk aangetoond dat de milieueffecten die het plan genereert niet 
van die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden. 



Enkele adviesinstanties hebben ook opmerkingen over het plan zelf. Opmerkingen die geen 
betrekking hebben op de beschrijving en beoordeling van de milieueffecten, maar die een suggestie 
inhouden om het plan te verbeteren hebben echter geen impact op de beoordeling van de 
aanzienlijkheid van de milieueffecten van het plan. De initiatiefnemer beschikt in het kader van de 
plan-m.e.r.-screening over de vrije keuze om al dan niet in te gaan op deze opmerkingen. 

Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan 
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een 
plan-MER niet nodig is. 

De dienst Milieueffectrapportagebeheer zorgt ervoor dat de screeningsnota en deze beslissing voor 
het publiek raadpleegbaar zijn. 

U dient de screeningsnota samen met deze beslissing te voegen bij het voorontwerp van RUP. Wij 
vragen dit te doen voorafgaand aan de organisatie van de plenaire vergadering en uiterlijk voor de 
voorlopige vaststelling van het plan. 

U moet via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente, via de website van de gemeente en 
via publicatie in het gemeentelijk infoblad melden dat de screeningsnota en de beslissing 
geraadpleegd kunnen worden op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be) en op het 
gemeentehuis. 

We wijzen u er op dat u, als het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering, het openbaar onderzoek of 
om een andere reden, dient na te gaan of de effecten van het gewijzigde plan voldoende onderzocht 
werden in de screeningsnota. Als dit niet het geval is, dient u de screeningsnota aan te passen, de 
relevante adviesinstanties m.b.t. de aanpassing om advies te vragen en de dienst Mer om een nieuwe 
beslissing te vragen aan de hand van het aangepaste dossier met de eventuele bijkomende adviezen 
en de verwerking ervan. Voor een gemeentelijk RUP dient minstens de provincie aangeschreven te 
worden. 

Met vriendelijke groet, 

Voor het diensthoofd, afwezig. 

Veerie De Coster 

I^Kopie: Haskqning^lgium ny^Campus MechelenrSchaliPeniioevedreef-20B, 2800 Mechelen 
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Miranda van den Eynde

From: Neirinck, Johny <johny.neirinck@mow.vlaanderen.be>
Sent: vrijdag 13 juni 2014 15:07
To: Goyens, G. (Geertrui)
Cc: Crombez, Bart
Subject: GRUP nr. 160 Groenas 4- Bovenschelde
Attachments: S45C-214061315180.pdf

Categories: gent raamcontract

GRUP nr. 160 Groenas 4- Bovenschelde 
 
Uw kenmerk: 81985804 
Ons kenmerk: RA/RUP/20782 
 
 
Geachte, 
 
Als antwoord op uw brief van 5 juni 2014 kan ik u melden dat het plan in zijn huidige vorm volgens AWV geen 
aanzienlijke milieueffecten zal hebben. 
 

Met vriendelijke groeten, 

  
NIEUW ADRES 

Johny Neirinck 
Admin. Medewerker patrimonium en grondbeheer 
 
Vlaamse overheid 
Agentschap Wegen en Verkeer – Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent 
T. 09 276 26 58  
Dit bericht is onderhevig aan volgende e-maildisclaimer: http://www.wegenenverkeer.be/emaildisclaimer 

Volg ons op Twitter of like ons op Facebook
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9000 Gent 
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Mevrouw Geertrui Goyens 

HaskoningDHV Belgium 
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81985804 20140702_NO_Adv009- 

screeningsnota RUP 160 – 

Groenas 4 - Bovenschelde 

2 juli 2014 

 

Advies GECORO – screeningsnota plan-MER RUP 160 Groenas 4 - Bovenschelde 

 

Geachte mevrouw Goyens 

 

U vroeg GECORO Gent om advies in het kader van de screeningsnota voor het RUP 160 

Groenas 4 – Bovenschelde. 

 

Op 1 juli 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. 160 Groenas 4 - Bovenschelde. 

 

Na beraadslaging concludeerde GECORO Gent dat zij het eens is met het gemotiveerd 

besluit in de screeningsnota, dat het plan in zijn huidige vorm geen aanzienlijke negatieve 

milieueffecten kan genereren en de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is, 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 

 



Vlaamse overheid 

21101412801 

AANGETEKEND 

Stad Gent 
T.a.v. College van Burgemeester en Schepenen 
Botermarkt 1 
9000 Gent 

/ i'.: 

Departement Leefmilieu, Natuur 
en Energie 

Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid 
Dienst Milieueffectrapportagebeheer 
Koning Albert Il-laan 20 bus 8 
1000 BRUSSEL 
Tel.: 02 - 553 80 79 
Fax: 02 - 553 80 75 
www.mervlaanderen.be 

uw bericht van 
25/08/2014 

uw kenmerk ons kenmerk bij'lagen 
81985804 LNE/MER/SCRPL14082/ / 

2014 

vragen naar / e-mail 
Helena Van Pottelberge 
Helena.vanpottelberge@lne.vlaandere 
n.be 

telefoonnummer 
02 553 77 50 

datum 

2 0 OKT. 2014 

Betreft: onderzoek tot mlljeueffectrapportage van het RUP "Groenas 4 - bovenschelde" te 
Gent. 

beslissing plan-MER-plicht 
volgens het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), 
B.S. 3 juni 1995, zoals herhaaldelijk gewijzigd en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende 
de milieueffectrapportage over plannen en programma's van 12 oktober 2007, B.S. 7 november 2007 

Geachte heer, mevrouw, 

Met uw brief van 25/08/2014, ontvangen op 29/08/2014, vraagt u de dienst Mer een beslissing te 
nemen over de opmaak van een plan-MER. Het dossier is onder het nummer SCRPL14082 
behandeld. 

Zoals u in het dossier aangeeft, komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek tot 
milieueffectrapportage. 

De doelstelling en reikwijdte van het plan worden beschreven in de screeningsnota. Volgens het 
dossier heeft het RUP tot doel een aantal bestemmingswijzigingen door te voeren, waaronder: 
groenzone met fiets-Zwandelpad langsheen de Schelde, reservatiestroken voor fiets- en wandelpad, 
zone voor recreatie en gemeenschapsvoorzieningen, zone voor bos, zone voor groen met 
laagdynamische recreatie functie, zone voor wonen, zone voor parkeergebouw en zone voor reserve 
industriegebied 

Het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota, de adviezen en de verwerking van de 
adviezen) bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante 
milieudisciplines besproken. 

Verscheidene adviesinstanties hebben opmerkingen over de beschrijving en beoordeling van de 
milieueffecten van het plan. De opmerkingen werden op een voldoende wijze beantwoord of weerlegd 
in het screeningsdossier via een bijlage bij de screeningsnota en via een aanpassing van de 
screeningsnota, zodat het screeningsdossier voldoende informatie bevat om een correcte inschatting 
m.b.t. de milieueffecten te kunnen maken. 

In het screeningsdossier wordt duidelijk aangetoond dat de milieueffecten die het plan genereert niet 
van die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden. 



Enkele adviesinstanties hebben ook opmerkingen over het plan zelf. Opmerkingen die geen 
betrekking hebben op de beschrijving en beoordeling van de milieueffecten, maar die een suggestie 
inhouden om het plan te verbeteren hebben echter geen impact op de beoordeling van de 
aanzienlijkheid van de milieueffecten van het plan. De initiatiefnemer beschikt in het kader van de 
plan-m.e.r.-screening over de vrije keuze om al dan niet in te gaan op deze opmerkingen. 

Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan 
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een 
plan-MER niet nodig is. 

De dienst Milieueffectrapportagebeheer zorgt ervoor dat de screeningsnota en deze beslissing voor 
het publiek raadpleegbaar zijn. 

U dient de screeningsnota samen met deze beslissing te voegen bij het voorontwerp van RUP. Wij 
vragen dit te doen voorafgaand aan de organisatie van de plenaire vergadering en uiterlijk voor de 
voorlopige vaststelling van het plan. 

U moet via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente, via de website van de gemeente en 
via publicatie in het gemeentelijk infoblad melden dat de screeningsnota en de beslissing 
geraadpleegd kunnen worden op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be) en op het 
gemeentehuis. 

We wijzen u er op dat u, als het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering, het openbaar onderzoek of 
om een andere reden, dient na te gaan of de effecten van het gewijzigde plan voldoende onderzocht 
werden in de screeningsnota. Als dit niet het geval is, dient u de screeningsnota aan te passen, de 
relevante adviesinstanties m.b.t. de aanpassing om advies te vragen en de dienst Mer om een nieuwe 
beslissing te vragen aan de hand van het aangepaste dossier met de eventuele bijkomende adviezen 
en de verwerking ervan. Voor een gemeentelijk RUP dient minstens de provincie aangeschreven te 
worden. 

Met vriendelijke groet, 

Voor het diensthoofd, afwezig. 

Veerie De Coster 

I^Kopie: Haskqning^lgium ny^Campus MechelenrSchaliPeniioevedreef-20B, 2800 Mechelen 
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