
 

 

+ 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

RUP (nr. 160) ‘Groenas 4 – Bovenschelde’ 



 

Definitief RUP  2  

 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
 
 
RUP (nr. 160) ‘Groenas 4 – Bovenschelde’ 
 
 
 
 

 
versie 26/05/2016 
 
 
 
 

 
Opmaak 
 
Stad Gent 
Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 
 
De ruimtelijk planner: Joost Aerts 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RUP definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 29 juni 2016 
 
 
De stadssecretaris Voor de burgemeester 
     (bij delegatiebesluit van 16 juni 2014) 

 
 
 
  
 

Tom Balthazar 
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en  
Openbaar Groen 
 

 
 



Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning   
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (nr. 160) Groenas 4 - Bovenschelde 

 

Definitief RUP  3  

 

Inhoudsopgave 
 

 

Inleiding 

 

DEEL I - TOELICHTINGSNOTA 

 

I.1 Situering 

I.2 Reden opmaak, locatie en begrenzing 

I.3 Feitelijke en juridische toestand 

I.4 Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Gent 

I.5 Planningscontext 

I.6 Overige relevante studies 

I.7 Visie en krachtlijnen 

I.8 Realisatie van de groenas en noodzaak tot onteigening van een strook langsheen de 

Warmoezeniersweg 

I.9 Register planbaten, planschade, kapitaalschade- en gebruikerscompensatie 

I.10 Integraal waterbeleid - waterparagraaf 

I.11 MER-screening 

I.12 Overzicht van stedenbouwkundige voorschriften strijdig met het voorliggend 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

 

DEEL II – STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 

II.1 Wijze van meten en gehanteerde begrippen 

II.2 Algemene verordenende voorschriften 

II.3 Verordenende voorschriften voor zones en symbolische aanduidingen 

 



Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning   
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (nr. 160) Groenas 4 - Bovenschelde 

 

Definitief RUP 

4 

 

INLEIDING 
 

 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt 

ter uitvoering van een ruimtelijk structuurplan.  

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent (goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 09/04/2003) vormt het 

ruimtelijk kader waarbinnen in Gent een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan tot stand komt. 

 

Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat een ruimtelijk uitvoeringsplan de volgende 

onderdelen: 

 een grafisch plan dat aangeeft op welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is; 

 de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het 

beheer; 

 een weergave van de feitelijke en juridische toestand; 

 de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waaraan het 

uitvoering geeft; 

 in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met 

het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; 

 in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van het planmilieueffectenrapport, de 

passende beoordeling, het ruimtelijk veiligheidsrapport of andere verplicht voorgeschreven 

effectenrapporten; 

 in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een 

bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 

planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kaptaalschadecompensatie, voortvloeiend 

uit het decreet grond- en pandenbeleid; 

 in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een 

bestemmingswijziging wordt doorgevoerd of een overdruk wordt toegevoegd die aanleiding kan 

geven tot gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen. 

 eventueel een onteigeningsplan of een rooilijnenplan 

 

Deze bundel bestaat uit: 

 een toelichtingsnota (deel I), waarin onder meer de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Gent 

is opgenomen, de op te heffen voorschriften limitatief zijn opgesomd en de registers van de 

percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd zijn opgenomen; 

 de stedenbouwkundige voorschriften (deel II). 

 

Enkel het grafisch plan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften hebben verordenende kracht. 

Deze voorschriften vormen samen met het grafisch plan de verordenende vertaling van de inhoudelijke 

opties die voor de ontwikkeling van het gebied noodzakelijk zijn. De inhoudelijke invulling van zones en 

aanduidingen steunen op de visie en de krachtlijnen die voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied 

zijn uitgewerkt. 

 

De toelichtingsnota (deel I), met onder meer de visie, ruimtelijke concepten en de gewenste ruimtelijke 

structuur, heeft geen verordenende kracht. Deze toelichting en beschrijving vormen een belangrijk 

inhoudelijk onderdeel van het geheel van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

De verordenende stedenbouwkundige voorschriften (deel II) vormen het beoordelingskader voor de 

vergunningverlenende overheid van stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen.  
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DEEL I – TOELICHTINGSNOTA 
 

I.1. SITUERING 
 

Het studiegebied van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (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 De La Faillelaan. 

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

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

Schayckstraat. 
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I.2. REDEN OPMAAK, LOCATIE EN BEGRENZING 
 

De ‘Groenas 4’ (zie Ruimtelijk Structuurplan Gent) werd voorafgaand aan dit RUP apart bestudeerd op 

mogelijkheden en knelpunten (zie I.6). Het studiegebied uit deze studie is ruimer dan de groenas 4 zelf 

omdat deze groenas heel wat relaties heeft of ontbeert met de aanpalende gebieden. 

Noch het studiegebied, noch de groenas 4 zijn echter volledig opgenomen in het plangebied van dit RUP. 

Voor de realisatie van het deel groenas 4 ten noorden van de spoorweg 122 en voor vele elementen die 

in de studie naar voor kwamen is de opmaak van een RUP immers niet nodig. De beoogde inrichting is 

daar realiseerbaar binnen het bestaande stedenbouwkundig kader.  

Dit RUP neemt dus enkel die elementen op waarvoor een bestemmingswijziging noodzakelijk is. 

Binnen het plangebied manifesteren zich een aantal ruimtelijke uitdagingen en opportuniteiten. Deze 

ruimtelijke vraagstukken situeren zich voornamelijk op het raakvlak tussen de doelstellingen van groenas 

4 en de verbeterde ontsluiting en (her)ontwikkeling/revitalisering van verschillende bedrijvenzones, de 

aanwezigheid van dienstwegen en jaagpaden en recreatieterreinen en woonzones in de omgeving.  

Een bijkomend algemeen knelpunt langs de Bovenschelde is het voorkomen van verschillende 

bovenlokale lijninfrastructuren die de omgeving sterk versnipperen en sterke barrières vormen tussen de 

verschillende woon-, werk-, en recreatiezones.  

Belangrijke barrières die het studiegebied in oost-westrichting opdelen, zijn de Ringvaart, de E40 en de 

spoorwegen Gent – Brussel en Gent – Mechelen. De E17 en de Bovenschelde delen het gebied dan 

weer in noord-zuidrichting op. Op deze manier heeft de vallei van de Bovenschelde een sterk versnipperd 

voorkomen, waarbij elk deelgebied zijn eigen karakteristieken heeft. 

De zachte en laagdynamische doelstellingen van groenas 4 worden geconfronteerd met de bestaande 

situatie en de toekomstige harde ontwikkelingen naast het plangebied. Hierbij wordt er steeds uitgegaan 

van een duurzaam evenwicht tussen de recreatieve groene betekenis van de groenas en de hardere 

ontwikkelingen langs de Schelde. De doelstelling van de groenas 4 is de uitbouw van een ecologische-

recreatieve as, die het centrum van Gent verbindt met de bijzonder landschappelijk waardevolle vallei van 

de Bovenschelde.  

 

Volgende algemene ruimtelijke knelpunten liggen aan de basis van de opmaak van dit gemeentelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan: 

 De bestaande inrichting en beeldwaarde langs de Schelde komen niet overal overeen met de 

doelstellingen van de groenas, namelijk een zachte verbinding voor fietsers en wandelaars in een 

groene natuurverbindende slinger. 

 Langs de Schelde is er slechts beperkte ruimte aanwezig voor de ontwikkeling van de groenas. Dit is 

vooral het geval op plaatsen waar de bedrijvigheid bijna het jaagpad raakt. Daar wordt de 

natuurverbindende functie en de landschappelijke waarde van de Schelde-oever sterk 

gehypothekeerd. 

 Verkeersveilige ontsluitingen voor het zachte verkeer zijn vanaf de groenas in het grootschalige 

gebied naar de Ottergemsesteenweg-zuid nauwelijks tot niet aanwezig.  

 Tevens zijn de verbindingen door de barrièrevorming van de E17 en de Schelde zeer sterk noord-

zuidgericht in het gebied. Slechts langs het viaduct van de Corneel Heymanslaan en de R4 – 

Binnenring Zwijnaarde kunnen relaties gelegd worden met de stedelijke stadslob ten westen van de 

snelweg E17. 

 Het bruglichaam van de Adolphe della Faillelaan en de infrastructuurbundel van de E17 komen voor 

als een barrière. Als fietser moet men omrijden naar de Nieuwescheldestraat vanaf het jaagpad 

langs de Schelde om het kasteelpark en/of de Prelaatsdreef te bereiken. 

 

Volgende specifieke ruimtelijke knelpunten liggen aan de basis van de opmaak van dit gemeentelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan (van noord naar zuid): 
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 De bouw van een parkeergebouw langs de Hundelgemsesteenweg wordt gehypothekeerd door een 

bouwvrije strook van 5m in dezelfde straat (zone z8 en z13 van het RUP Belle Vue); 

 Men wil een sportschuur voor Ledeberg inplanten  

 Een voetgangers- en fietsbrug over de Schelde t.h.v. de Toemaattragel, t.h.v. de E17 en t.h.v. de 

spoorweg naar Brussel is noodzakelijk om de afwezigheid van bruggen over de Schelde in de 

omgeving te compenseren (in de “zone voor waterloop” van het RUP Belle Vue). 

 De brede groenas en de projectzones zoals voorzien aan de achterzijde van de 

Hundelgemsesteenweg volgens het RUP Belle Vue zijn niet realiseerbaar door de aanwezigheid van 

uitgebreide bebouwing en dit moet bijgesteld worden (tot aan gemeentegrens). 

 De Toemaattragel en Warmoezeniersweg vormen met door aanwezigheid van vangrails en 

overgedimensioneerde verlichtingspalen een abrupte grens met de oeverbegroeiing van de Schelde. 

Tevens ontbreekt elke infrastructuur voor fietsers. De Warmoezeniersweg moet ook sterker 

vergroend worden. Wegenis moet er geminimaliseerd worden. Verleggen is ter hoogte van de 

sportterreinen niet mogelijk. 

 Het bestaande boscomplex rond het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen vervult een belangrijke 

biologische en milieuhygiënische waarde langs de infrastructurenbundel van de E17. Het complex is 

bijzonder scherp afgelijnd tegenover de bestaande bedrijfsterreinen van Gent Zuid 1. Het bos heeft 

echter geen bestaansrechtzekerheid omwille van de aanduiding als industriegebied in het 

gewestplan.  

 Vanaf IVAGO tot aan de Ringvaart komen de bedrijven dicht bij de Schelde. Het verbreden van de 

groenas is daar noodzakelijk. Deze kan samenvallen met de groenbuffer die volgens het gewestplan 

langs het industriepark van Zwijnaarde I moet voorzien worden. Het grafisch vastleggen van deze 

groenbuffer kan er ook voor zorgen dat de regelmatige discussies over de noodzakelijke breedte 

kunnen afgerond worden. 

 Het op termijn omzetten van een watergebonden bedrijventerrein langs het Kanaal van Zwijnaarde 

naar een bos. 
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I.3. FEITELIJKE EN JURIDISCHE TOESTAND 
 

I.3.1 Feitelijke toestand (zie weergave van de feitelijke toestand) 

 

Het studiegebied ligt net buiten de stadsrand, in de vallei van de Bovenschelde. Typisch voor dit gebied 

zijn, behalve de groene valleistructuur, industrie, recreatieve voorzieningen en universitaire instellingen 

langs de westzijde van de Schelde en woongebieden langs de oostzijde van de Schelde. 

De valleistructuur is beperkt op Gents grondgebied en aan de westzijde van de Schelde. Tussen de B401 

en de ringvaart beperkt deze zich tot vrij smalle strook die grotendeels ingenomen is door een 

oever/jaagpad/dienstweg van de waterbeheerder. Op bepaalde plaatsen is die wat breder (bv. t.h.v. de 

Warmoezeniersweg) en gaat het over een weg met enkele of dubbele bomenrijen. Vooral in het noorden 

zijn er nog mogelijkheden aanwezig om deze groenas verder uit te bouwen omdat daar nog relatief veel 

onbebouwde ruimte aanwezig is. Ter hoogte van de terreinen van de UG (Nucleair Instituut) kan het 

bestaande bos ook lokaal voor een versterking van de groenas zorgen. Ter hoogte van Ivago is er ook 

vroeger een vrij brede groenas gerealiseerd. Meer zuidelijk zijn de mogelijkheden beperkt omdat de 

bedrijfsgebouwen zich daar op geringe afstand van de Schelde bevinden. 

Ook ten zuiden van de ringvaart is deze groenas vrij smal door de aanwezigheid van bedrijven (site 

Alides, Ghent Dredging).  

Aan de overzijde van de Schelde, op het grondgebied van Merelbeke, is de groene valleistructuur veel 

uitdrukkelijker aanwezig en soms bijzonder breed zoals mag blijken uit onderstaande luchtfoto (cf. 

Liedermeerspark) 

Al bij al is er wel degelijk een stevige valleistructuur aanwezig zij het asymmetrisch verdeeld over beide 

oevers en gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Toemaattragel ter hoogte van bouwbedrijf Maes                                Ringvaart ter hoogte van de kruising met de Bovenschelde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warmoezeniersweg                                                                             Bos bij Instituut voor Nucleaire Wetenschappen (UG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen achter het wegendepot Proeftuinstraat 
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I.3.2 Juridische toestand (zie weergave van de juridische toestand) 

 

• Gewestplan 

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

woongebied, recreatiegebied, industriegebied, buffergebied en parkgebied.  

 

 

 

• Het gewestelijk RUP “afbakening grootstedelijk gebied Gent” (VR 16/12/2005)  

 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft de Vlaamse Regering het grootstedelijk 

gebied van Gent afgebakend in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het plangebied ligt binnen de 

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

onderstaand plan). 

 

 

 

 

 

 

 

 G-RUP afbakening grootstedelijk gebied 
Gent – grens grootstedelijk gebied 
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Binnen het plangebied zelf bevinden zich geen delen van deelprojecten van het afbakeningsRUP. 
 

• Gemeentelijke plannen van aanleg 

 

Het plangebied raakt aan het bijzonder plan van aanleg Toemaattragel (MB 17/12/1998) ter hoogte van 

twee fietsoverbruggingen over de Schelde die in het RUP Groenas 4 Bovenschelde zijn opgenomen (zie 

grafisch plan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het plangebied wijzigt voor een deel een bijzonder plan van aanleg en één gemeentelijke ruimtelijk 

uitvoeringsplan: 

• RUP Belle Vue L-2 (BD 16/02/2004) 

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

 

De rode pijlen geven aan waar het plangebied overlapt met de bestaande BPA’s en RUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUP Belle Vue (BD 16/09/2004) 
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 Verkavelingsvergunningen 

 

Binnen het plangebied gelden er geen verkavelingsvergunningen. 

 

 Milieuvergunningen 

 
In het plangebied zijn enkele bedrijfsactiviteiten aanwezig die Vlaremplichtig zijn. 
Voor de locatie: zie plan feitelijke toestand. 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BPA Kanaal van Zwijnaarde (MB 22/06/1994) 
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• Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten 
 

Er bevinden zich geen beschermde stads- en dorpsgezichten in het plangebied.  

 

 Waardevolle gebouwen 

 

In het plangebied bevinden zich ter hoogte van de Frans de Mildreef ook twee waardevolle gebouwen die 

voorkomen op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Het betreft de woning die hoort bij het bedrijf 

“Van Daele” en het bedrijf “De Groote”. 

In principe moeten deze behouden blijven en geïntegreerd worden in de nieuwe ontwikkelingen. 

Daarnaast is er nog de oude loods aan de Loskaai en enkele woningen gelegen langs de 

Hundelgemsesteenweg en de Frans De Mildreef die niet opgenomen zijn in de inventaris, maar die 

volgens Monumentenzorg wel de moeite waard zijn om te behouden. 

 

Woning “Van 

Daele” (rechts) 

en De Groote 

(links) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Habitat – en vogelrichtlijngebieden 

De Europese Habitatrichtlijn van 1992 geeft aan welke natuurgebieden (habitats) beschermd moeten 

worden door de lidstaten. Het is de bedoeling dat de gebieden die vallen onder de Vogel- en 

Habitatrichtlijn uitgroeien tot een Europees netwerk van natuurgebieden, het zgn. “Natura 2000”. Voor 

deze Habitatrichtlijn worden “speciale beschermingszones” aangewezen, waardoor er bij projecten nabij 

dit soort gebieden rekening moet worden gehouden met de zgn. “externe werking” met “significante 

effecten” van de bouw en gebruiksactiviteiten van de projectlocatie. De Vogel- en Habitatrichtlijn is 

opgenomen in artikel 36 van het Vlaamse Decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu 

betreffende de gebiedsbescherming (habitats), instandhoudings- en compensatiemaatregelen. Binnen 

het plangebied, noch in de nabije omgeving bevinden zich speciale beschermingszones.  

 

• Gebieden van VEN en IVON 

VEN-, IVON- en natuurverwevingsgebieden zijn gebieden die de Vlaamse Regering afbakende in 

uitvoering van het Decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu van 21 oktober 1997 en 

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De gebieden van het VEN en het IVON vormen samen een 

netwerk van waardevolle natuurgebieden in Vlaanderen. Binnen deze gebieden wordt een beleid gevoerd 

dat gericht is op de instandhouding van de natuur, met specifieke beschermingsmaatregelen en 

middelen. Binnen het plangebied, noch in de ruime omgeving rondom het plangebied bevinden zich 

gebieden van VEN en IVON.  
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• Atlas der buurtwegen (zie plan juridische toestand) 

De Atlassen der Buurtwegen zijn Belgische atlassen die per gemeente de wegen, buurtwegen en 

kerkwegels aangeven. Na de wet van 10 april 1841 werden zij aangemaakt met als doel een 

inventarisatie te maken van alle openbare wegen en van “private wegen met openbare 

erfdienstbaarheid”.  

Binnen (de omgeving van) het plangebied bevinden er zich verschillende buurtwegen: chemin 7, 9, 13, 

23, 87, 88 en 89. De meeste van deze buurtwegen worden doorsneden door de E17. Hierdoor bezitten 

ze geen bruikbare waarde om ze in te schakelen in een wandel- of fietsnetwerk.  

 

• Waterlopen – VHA Vlaamse hydrografische atlas (zie plan juridische toestand) 

Er zijn verschillende waterlopen in het plangebied aanwezig: 

• de Schelde is een bevaarbare waterloop. 

• de Leebeek ( situeert zich in het zuidelijk deel van de groenas) is een onbevaarbare waterloop 

van 3
de

 categorie. 

• de waterloop ter hoogte van de Moutstraat (buiten plangebied) is een onbevaarbare waterloop 

van 3
de

 categorie. 
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I.4 RELATIE MET HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN GENT 
 

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) werd goedgekeurd bij het ministerieel besluit van 9 april 2003. 

Het RSG doet uitspraken over hoe we in de toekomst het grondgebied van de stad zullen inrichten. Het 

benadert de stad als een samenhangend geheel, waarbinnen alle belangrijke ruimtelijke beslissingen 

moeten passen. Het RSG bestaat uit drie delen: een informatief, een richtinggevend en een bindend deel. 

Het informatief gedeelte bevat de bestaande ruimtelijke structuur, de problemen, de potenties, de trends 

en de prognoses. Het richtinggevend gedeelte vormt het toetskader voor het ruimtelijk beleid. Dit 

gedeelte is volgens de bepalingen van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 

ruimtelijke ordening richtinggevend voor de overheid. De Stad Gent en de Vlaamse en de provinciale 

overheden mogen bij hun beslissingen niet afwijken van de opties en keuzen uit dit richtinggevende 

gedeelte.  

 

Relevante bepalingen uit het RSG 

 

Ontwikkelingsperspectieven voor zes deelstructuren 

 

Gewenste nederzettingsstructuur 

 

In de zuidoostelijke gordel (de oude kernen van Ledeberg en Oud-Gentbrugge) wordt in de eerste 

plaats aandacht geschonken aan het doorbreken van de verschillende infrastructuren die het gebied 

versnijden. De binding met de Schelde wordt opnieuw gelegd. Hiervoor worden groene binnengebieden 

en pleinen gecreëerd en/of opgewaardeerd, aan elkaar gekoppeld en verbonden met de Schelde. 

In en rond de oude kernen van Oud-Gentbrugge en vooral van Ledeberg wordt bijzondere aandacht 

besteed aan de vernieuwing van het woningenbestand en de verrijking van de typologie met ruimere 

ééngezinswoningen. Mogelijkheden tot het verrijken van dit bestand liggen ook hier in het opzetten van 

gerichte sociale woningbouwprojecten (vb. op gezinnen met kinderen) en de ondersteuning van 

eigenaars en bewoners bij de vernieuwing en eventuele verruiming van hun woning (door bijvoorbeeld de 

combinatie van twee aaneengesloten woningen). Bij deze vernieuwing wordt ruime aandacht besteed 

aan het openbaar domein en het groene netwerk van verbindingen. Een aantal bouwblokken - zorgvuldig 

geselecteerd volgens bepaalde criteria: zie verder - zullen worden omgevormd tot groene ruimten. 

Grootschalige infrastructuren (autosnelwegen) worden aangevuld met voorzieningen voor dit stadsdeel. 

Een eigen bebouwingstypologie moet worden gezocht die de schaal van deze infrastructuren verdraagt, 

de barrièrewerking van deze infrastructuren doorbreekt en verbonden is met de oudere kernen Ledeberg 

en Oud-Gentbrugge (cf. stadsontwerp Ledeberg). 

 

Gewenste ruimtelijke groenstructuur 

 

3.2.2.2 Gebieden van de ruimtelijk-natuurlijke structuur 

In eerste instantie zijn er de grote gewenste natuurgebieden waar natuur de hoofdfunctie dient te 

vervullen. Deze grote gewenste natuurgebieden maken dus wenselijk deel uit van het door hogere 

overheden af te bakenen VEN en IVON. 

 

Bovengemeentelijke aandachtsgebieden zijn: 

• … 

• grote eenheden natuur (GEN) en grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO) (natuur 

bovengeschikt): Bourgoyen-Ossemeersen, Drie Leien en deel van Leievallei, 

Bovenscheldevallei, delen van Gentbrugse meersen en delen van de Vinderhoutse bossen; 
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• natuurverbindingsgebieden (NVB) (natuur ondergeschikt, beleid gericht op de hoofdfunctie): 

aanpalende delen van Kale-, Leie-, Schelde- en Moervaartvalleien. 

Suggesties van herbestemmingen om deze bovengemeentelijke natuurlijke structuur te realiseren zijn 

beperkt in aantal en omvang. Het betreft: 

• … 

• voor de grote eenheden natuur (GEN en GENO): delen van de Leievallei  (Assels, Keuzemeersen), 

Vinderhoutse bossen-zuid, Gentbrugse meersen-midden (westrand en ten zuiden van E17) en 

Oerbos Schelde aan Ottergemsesteenweg: van agrarisch, buffer- en industriegebied naar 

natuurgebied; 

 

Kleinere gewenste natuurgebieden/gemeentelijk niveau 

Op gemeentelijk niveau speelt natuur in volgende gebieden een grote rol: 

• Kleinere natuurgebieden (KNG) bevinden zich voornamelijk in de stedelijke of randstedelijke 

omgeving. Dit zijn natuurelementen (perceeltjes) waar natuur de inrichting dient te bepalen. Een 

aantal is gericht op de bescherming van bestaande zeer waardevolle elementen; een aantal 

andere worden voorgesteld om te ontwikkelen. Daarnaast kunnen deze elementen nog andere 

groenfuncties hebben. 

De belangrijkste kleinere natuurgebieden zijn: 

• … 

• Bosje aan instituut nucleaire wetenschappen UG15; 

• Integraal waterbeheerproject (IWB): de doelstelling voor deze gebieden is het geven van 

ruimte voor  het herstel van de ecologische verbindingsfunctie van waterlopen. Voornamelijk 

kleinere beekvalleien komen in aanmerking, alsook enkele rivieren en beken in stedelijke omgeving. 

Voor sommige waterlopen is een totaalproject noodzakelijk; op sommige plaatsen wordt een 

individuele, natuurgerichte aanpak voorgesteld. 

De waterlopen waar een totaalproject voorgesteld wordt, zijn: 

• … 

• Bovenschelde en tijarm te Zwijnaarde; 

 

3.2.2.5 De groenassen 

 

Als radiaalverbindingen in de open ruimte tussen de kernstad en het buitengebied zijn de groenassen 

landschappelijk structurerende elementen. Zij zijn een aaneensluiting van niet-bebouwde ruimten. Zij 

sluiten aan bij de ‘open ruimte- corridors’ voorgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Zij 

kennen een min of meer variërende verschijningsvorm met een zekere gradiënt naar de binnenstad en 

dienen beschouwd te worden als landschappelijke componenten. Ondanks het variërend karakter zorgen 

zij voor ruimtelijke samenhang. Gezien de functie van deze open ruimten zijn zij mede dragers van de 

natuurlijke structuur. Bovendien spelen ze een rol in de recreatieve structuur van de stad. 

De acht thans voorgestelde groenassen vertonen een aantal gemeenschappelijke kenmerken inzake 

natuur. Daarnaast heeft elke groenas eigen specifieke kenmerken. De recreatieve kenmerken van de 

groenassen komen bij de desbetreffende deelstructuur aan bod. 

Algemene kenmerken 

• Sommige groenassen hebben een rivier- of beekvallei als natuurlijke drager. Dergelijk gegeven 

vormt  een sterke ecologische en landschappelijke ruggengraat. Het betreft de groenassen G3 

(Benedenschelde),  G4 (Bovenschelde) en G6 (Leie) en in mindere mate G7 (Kale) en G8 (Lieve). 

• De groenassen verbinden kleine natuurgebieden en groenelementen in de stedelijke omgeving 

onderling en ze verbinden die ook met de grote natuureenheden in ontwikkeling aan de stadsrand. 

 



Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning   
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (nr. 160) Groenas 4 - Bovenschelde 

 

Definitief RUP 

17 

Om deze natuurverbindende rol te kunnen opnemen bestaat een groenas minimaal (op zijn smalste 

delen en dat bij voorkeur slechts over een beperkte lengte) uit een stevige dubbele dreefstructuur 

rond het fiets- en wandelpad (minimale breedte van 15 m). In de meeste verbindende delen tussen 

aanliggende grotere natuurlijke of recreatieve ruimten zijn naast deze dreefstructuur ook bredere bermen 

en stroken aanwezig in de vorm van lage begroeiing of waterlopen met hun oevers. 

Specifieke kenmerken groenassen 

Zoals de naam het aanhaalt is voor groenas 4 de Bovenschelde de natuurlijke drager. Aaneen te 

schakelen natuurgebied is: 

• Scheldevallei met verweving van natuur en landbouw. 

 

Gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

 

Parkeerconcept 

Het parkeerconcept kent drie concentrische parkeergordels. 

De eerste, kleinste gordel is de P-route door en rond de binnenstad, met P+Walk-plaatsen. 

De tweede gordel is de directe omgeving van de stadsboulevard R40 met P+R en P+Walk-plaatsen. 

De derde gordel bevindt zich tussen de stadsboulevard en R4 en concentreert zich op P+R-plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Parking Belle Vue (2
de

 gordel) 

 

 

 

Gewenste cultureel-recreatieve structuur 

 

3.5.2.5 Acht groenassen 

Als open ruimte radiaalverbindingen tussen de kernstad en het buitengebied zijn de groenassen 

landschappelijk structurerende elementen en mede dragers van de natuurlijke structuur. Maar zij 

spelen ook zelf een rol in de recreatieve structuur van de stad. Zij zijn een aaneensluiting van niet-

bebouwde ruimten. 

De acht thans voorgestelde groenassen vertonen een aantal gemeenschappelijke kenmerken inzake 

recreatie. Daarnaast heeft elke groenas ter zake eigen specifieke kenmerken. De natuurlijke kenmerken 

van de groenassen komen bij de desbetreffende deelstructuur aan bod. 

Algemene kenmerken 

• Drager van elke groenas is steeds een doorlopende – recreatief belangrijke – langzaam 

verkeersas, ongeacht of er ook een natuurlijke drager is. In de binnenstad volgt deze de 

jaagpaden langs de waterlopen, naar het buitengebied toe wordt ze vaak uitgesplitst in 

verschillende routes. Waar mogelijk volgt de langzaam verkeersas een vrijliggend tracé. De thans 
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voorgestelde routes volgen grotendeels tracés voorgesteld in het recent opgestelde 

fietsrouteplan, ongeacht het niveau van de route. 

• De langzaam verkeersassen worden geconfronteerd met een aantal fysische barrières, meestal 

weginfrastructuren. 

Op cruciale plaatsen worden ‘overbruggingen’ voorzien; visueel aantrekkelijke over- of onderdoorgangen. 

Een groenas is een aaneenschakeling van groene publieke ruimten. Deze ruimten kunnen een zeer 

verschillende dimensie, verschijningsvorm en functie vertonen. Ze koppelen speeltuinen, parkjes, 

volkstuinen, sportvelden, bosvolumes, jeugdlokalen, enz. aan elkaar. Elke groenas zal daardoor een 

eigen identiteit hebben. Het kan gaan om recreatiegebieden, cultuurhistorische sites, publieke parken, 

clusters van private parken, natuurgebieden, bossen, agrarische gebieden. 

Ook het bebouwd gebied wordt betrokken bij het concept van de groenassen: 

- in de binnenstad wordt een link gelegd tussen groene zones en kanalen, althans waar deze link 

visueel te maken is; 

- in de randstad wordt het dens bebouwd weefsel waar mogelijk met de langzaam verkeersas 

verbonden. Op sommige plaatsen wordt voor een vergroening van dit weefsel geopteerd; 

- buiten de stadsrand gelegen dorpskernen worden opgenomen in het tracé van de langzaam 

verkeersassen, bv Oostakker en Drongen; 

- geïsoleerde verkavelingen worden door vertakkingen met de dragers verbonden. 

Specifieke kenmerken groenassen 

G4 Bovenschelde: Muinkkaai > Zwijnaarde 

Het tracé ligt grotendeels vrij. Aaneen te schakelen recreatieve gebieden zijn: 

• sportterreinen Warmoezeniersweg; 

• te ontwikkelen watergebonden recreatie met jachthaven aan Sluisweg/ Scheldesluis 

 

Gewenste landschappelijke structuur 

 

Hoogbouw 
 

Ook aan het viaduct B401 (Bellevue) wijk is nog (middel)hoogbouw mogelijk van 10 à 12 bouwlagen, 

meer bepaald ter hoogte van het terrein van de autohandel (Heyndrikxlaan) om de rij aan het viaduct te 

vervolledigen. Uiterste voorzichtigheid is evenwel geboden bij de inplanting van toekomstige hoogbouw 

langsheen de B401. Naarmate men de B401 afrijdt naar het centrum toe krijg men immers van op het 

viaduct – nog voor het huidige UCO gebouw – unieke doorkijken tussen de woontorens en het UCO-

gebouw door op achtereenvolgens de Boekentoren, de Sint-Pietersabdij en de Ledegancktoren. Deze 

voor Gent markante verticale ‘bakens’ geven zich als het ware één voor één prijs bij het binnenkomen 

van de stad en geven zo een boeiend, dynamisch beeld kenmerkend voor het binnenkomen van Gent. 

 

    Deelstructuur zuidelijke mozaïek 

 

 

 

 

 

 

 

Gewenste landschappelijke structuur 
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Ontwikkelingsperspectieven voor deelruimten - De zuidelijke mozaïek 

 

Landschappelijke structuur van de zuidelijke mozaïek 

 

• De riviervalleien van Schelde en Leie functioneren aan de randen van de mozaïek als dragers van 

de natuurlijke structuur en zorgen voor inbedding in de Vlaamse natuurlijke structuur. Zij lopen zo 

gaaf mogelijk tot tegen de E40 door (brede oeverstrook langs Tijarm). 

• De groenassen vier, vijf en zes zijn het verbindingselement tussen de stad en omliggende groene 

gebieden. Het zijn basisassen voor de groenstructuur; zij zorgen voor de koppeling van diverse 

groene en recreatieve elementen. 

• Het groene ‘cement’ van de mozaïek wordt aangevuld door opeenvolgende groene dwarsrelaties: 

de stadsboulevard, de Maaltebeek als kraal van parken, de twee assen ten zuiden van Sint-Denijs-

Westrem en Zwijnaarde als landschappelijke afsluiting van de stedelijke assen en als verbinding 

tussen Schelde, groenpool en Leie (achtereenvolgens zijn dit de assen Nazarethbeek-kasteel 

Grand Noble, en de open ruimte tussen Gebuurtestraat, Hondelee en Kokersbeek). De aanwezige 

grondgebonden land- en tuinbouw kunnen mee worden ingeschakeld in het beheer van de 

landschapselementen die de groene dwarsrelaties vormen. 
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I.5 RELATIE MET DE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN 

 
I.5.1 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen  

 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) (Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 

1997 en latere herzieningen) legt de structuurbepalende elementen vast op Vlaams niveau en formuleert 

een ruimtelijk beleid voor deze elementen. Gent wordt in het RSV geselecteerd als grootstedelijk gebied. 

Het RSV stelt dat de grootstedelijke gebieden in kwantitatief en kwalitatief opzicht uitzonderlijke potenties 

hebben om een belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegenheden, stedelijke 

voorzieningen en ruimte voor economische activiteiten op te vangen. Voor het grootstedelijk gebied werd 

in uitvoering van het RSV een RUP opgemaakt waarin de grens van het stedelijke gebied en specifieke 

invullingen werden vastgelegd. De actualisering van de groenas 4 ligt grotendeels binnen de perimeter 

van het grootstedelijk gebied. Het gedeelte van de groenas ten zuiden van de Adolphe della Faillelaan 

behoort tot de afbakening van het buitengebied. 

 

I.5.2 Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 

 

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd 

op 18 februari 2004. Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen legt de structuurbepalende 

elementen vast op provinciaal niveau en formuleert een ruimtelijk beleid voor deze elementen. Het 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen sluit aan bij de opties van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen. De planopties van dit gemeentelijk RUP voldoen aan de beleidsdoelstellingen 

uit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen. 

 

I.6 Overige relevante studies 
 

Actualisatie Groenas 4 (D+A Consult , mei 2010) 

 

Het planconcept van de ‘groenas 4’ komt oorspronkelijk uit het ‘richtplan groen en recreatie’, zoals 

voorzien in de visie van de ‘Ruimtelijke OntwikkelingsStructuur Gent’ (of ROS). Het richtplan, dat werd 

vastgesteld door de gemeenteraad in juni 1993, vertaalt de ontwikkeling van de verschillende 

vastgestelde groenassen. 

Het idee achter dit planconcept van de groenassen bestaat uit de uitbouw van ecologische en recreatieve 

assen die moeten beantwoorden aan de groenbehoeften van de verschillende stadsdelen waar ze 

doorheen lopen, rekening houdend met de specifieke potenties van elk gebied. In het ‘richtplan groen en 

recreatie’ vormen de verschillende groenassen de dragers van de hoofdgroenstructuur voor de Stad 

Gent. 

De studie van de groenas 4 dateert van eind 1997. Deze studie omvatte een inventaris, planscenario’s, 

een ontwikkelingsplan en een actieplan bestaande uit verschillende deelplannen. Deze studie vormde de 

basis voor het ‘BPA Bovenschelde’ stroomopwaarts het ‘Kasteel van Zwijnaarde’. Stroomafwaarts, vanaf 

de bedrijvenzones te Zwijnaarde, hebben de voorgestelde acties vanuit het ontwikkelingsplan groenas 4 

weinig tot geen gevolg gekregen. 

De actualisatie van de bestaande studie groenas 4 had de bedoeling voeding te geven aan een RUP dat 

de Stad Gent wenst op te maken voor de groenas, i.c. het onderhavige RUP. Binnen het gebied 

manifesteren er zich een aantal ruimtelijke uitdagingen en opportuniteiten. Deze ruimtelijke vraagstukken 

situeren zich voornamelijk op het raakvlak tussen de intrinsieke doelstellingen van de groenas 4 en de 

verbeterde ontsluiting en (her)ontwikkeling/revitalisering van verschillende bedrijvenzones en leisure-

terreinen in de omgeving. Een bijkomend algemeen knelpunt langs de Bovenschelde zijn de 
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verschillende bovenlokale lijninfrastructuren die de omgeving verdelen en sterke barrières vormen tussen 

de verschillende woon-, werk- en recreatiezones. 

Deze studie diende de bestaande, per definitie zachte en laagdynamische doelstellingen van de groenas 

4 te vertalen in confrontatie met de bestaande situatie en de toekomstige harde ontwikkelingen in het 

plangebied. Hierbij wordt er steeds uitgegaan van een duurzaam evenwicht tussen de recreatieve groene 

betekenis van de groenas en de hardere ontwikkelingen langs de Schelde. De intrinsieke doelstelling van 

de groenas 4 is de uitbouw van een ecologische-recreatieve as, die het centrum van Gent verbindt met 

de bijzonder landschappelijk waardevolle vallei van de Bovenschelde. De resultaten van deze studie 

kwamen voornamelijk tot stand door ontwerpend onderzoek. 

De visie uit deze studie wordt als basis genomen voor het grootste deel van het RUP (exclusief het 

deelgebied ten oosten van de Schelde). Zie hiervoor het hoofdstuk “Visie en krachtlijnen”. 

 
Deelstudie bouwblok Frans De Mildreef (Jan De Vijlder architecten 2010) 

 

Deze studieopdracht had de bedoeling om een alternatieve visie te ontwikkelen voor het gebied tussen 

de Hundelgemsesteenweg en de Schelde omdat het RUP Belle Vue onuitvoerbaar bleek te zijn. De 

ontwikkelingen voorzien in het RUP Belle Vue vergen immers een doorgedreven herverkaveling wat 

gezien de versnipperde eigendomsstructuur en het feit dat de stad hier geen verwervingen wenst te doen 

in de praktijk onmogelijk blijkt te zijn. 

De studie concludeert dat het continue, brede profiel van de groenas langs de Schelde niet haalbaar en 

ook niet wenselijk is omdat het de bestaande bebouwing compleet doorsnijdt. 

Deze bebouwing behoort tot de oudste van Ledeberg. De studie wijst op de waarde van een aantal 

woningen en bedrijfspanden maar ook van muren. 

Met deze uitgangspunten komt men tot een soort ”kamermodel” waarbij een aantal groene ruimtes 

kunnen ontstaan tussen waardevolle bestaande en nieuwe bebouwing. De contouren van de bestaande 

bebouwing tekenen de kamers af. De groenas wordt gereduceerd tot het bestaande jaagpad. 

Deze visie is wel te weinig ambitieus op het vlak van de uitbouw van de groenas. Het behoud van een 

aantal muren bv. op de rand van het jaagpad verhindert de uitbouw van de groenas en geeft ook 

problemen voor het bouwen van woningen op de rand van het jaagpad. Bepaalde elementen van deze 

visie in deze studie worden wel meegenomen voor dit deelgebied. 
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Parkeergebouw Ledeberg – verkeerskundige voorstudie (Tritel 2010) 

 

In het deel planningscontext worden allereerst de essentiële elementen uit het mobiliteitsplan en uit de 

‘actualisatiestudie P+R Gent’ besproken. Hiernaast is tevens de specifieke planningscontext voor het 

studiegebied van belang. Enerzijds betreft het RUP “Bellevue” die de randvoorwaarden waarbinnen het 

parkeergebouw dient te worden gebouwd bepaald. Anderzijds betreft het het planningswerk voor de 

stadsvernieuwing in Ledeberg. 

In het oriënterend onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het onderzoek dat van 

belang is voor het te bouwen parkeercomplex als P+R –parking en anderzijds het onderzoek dat van 

belang is voor het te bouwen parkeercomplex als buurtparking voor Ledeberg. 

In het deel verkeerskundige randvoorwaarden worden, alvorens een exploitatieconcept wordt opgesteld, 

de verkeerskundige randvoorwaarden te worden bepaald waaraan de parking dient te voldoen. 

In het deel exploitatieconcept wordt er op basis van het oriënterend onderzoek en de verkeerskundige 

randvoorwaarden een exploitatieconcept uitgewerkt dat wordt getoetst aan een aantal kritische 

succesfactoren. 

Tenslotte volgt een mober waarin de effecten op de verkeersafwikkeling worden geraamd. 
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I.7. VISIE EN KRACHTLIJNEN 

 

Overzicht van de deelgebieden 

 

 uit “Actualisatie Groenas 4” (D+A Consult , mei 2010) met aanvullingen i.h.k. van dit RUP 
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De verschillende ‘deelgebieden’ binnen deze studie zijn ruimer dan wat er uiteindelijk in het RUP is 

opgenomen. Dit is normaal omdat een ruimtelijke visie in principe een ruim gebied dekt en op zoek gaat 

naar relaties met de ruimere omgeving. Dit is hier zeker noodzakelijk omdat het RUP zelf bestaat uit een 

aantal ruimtelijke fragmenten. De hoofdoorzaak voor het nogal fragmentair RUP is het feit dat het 

plangebied doorsneden wordt met allerlei infrastructuren van bovenstedelijk niveau die normaal gezien 

niet mogen opgenomen worden in een gemeentelijk RUP, tenzij er hiervoor een delegatiebevoegdheid bij 

de gewestelijke overheid wordt aangevraagd. 

Het gebied zijde Hundelgemssesteenweg was niet opgenomen in deze studie maar werd nadien 

toegevoegd. 

In wat volgt wordt er dus voor elk deelgebied een visie weergegeven en wordt er telkens in de conclusie 

aangegeven welke elementen concreet een vertaling krijgen in het RUP. 

 

Specifieke aandacht vraagt de aanwezigheid van dienstwegen van de waterbeheerder, 

erfdienstbaarheden onder de vorm van jaagpaden of bestaande wegen ter hoogte van de Schelde die 

dienen voor het beheer en exploitatie van de aanpalende waterweg. 

Ook al worden deze niet expliciet vermeld in wat volgt of zijn ze niet expliciet opgenomen in het grafisch 

plan toch is het uiteraard de bedoeling dat deze steeds toegelaten zijn binnen de verschillende zones die 

zich langs de Schelde situeren. Deze zijn immers noodzakelijk voor het beheer en exploitatie van de 

waterwegen. 

 

I.7.1 Gebied ter hoogte van Toemaattragel en Meierij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep Maes wenst zijn bestaande bedrijventerrein te herontwikkelen deels conform de bepalingen van 

het BPA Toemaattragel en deels naar woongebied. Omdat de procedure van dit RUP reeds relatief ver 

gevorderd is wordt de noodzakelijke bestemmingswijziging geregeld via een andere RUP procedure. Het 

bestaande parkgebied met het neoclassicistische kasteel en het omvormen van de Toemaattragel naar 

een groenas betekent een substantiële versterking van de groenas.  

Aan de bestaande bruginfrastructuren van de Bruggravenlaan en de spoorweg 122 of meer zuidelijk over 

de Schelde wordt de mogelijkheid voorzien om een fiets- en voetgangersbrug te creëren over de 

Schelde. De eerste brug komt immers pas voor ter hoogte van de Sint-Lievenslaan op ca.750m van de 

Toemaattragel. Deze verbinding voor het zachte verkeer kan de woonblokken van de Meierij en Ledeberg 

verbinden met de groenas op de rechteroever van de Schelde. 
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Het gebied tussen de Schelde en de spoorweg aan de Meierij wordt, conform de visie van het RSG, 

gezien als een volwaardig onderdeel van de groenas aan de noordzijde van de Schelde. 

In dit gebied bevinden zich wel drie grote appartementsblokken en enkele bijgebouwen met bijbehorende 

ontsluitingswegen, parkeerplaatsen evenals een vijver. 

Omdat de klemtoon ligt op het verder uitbouwen van de groenas is het de bedoeling om de verhardingen 

in het gebied tot een minimum te beperken of te gebruiken als fiets- en wandelpad, zoals het geval is 

voor de weg die langs de Schelde loopt. 

De bestaande appartementen kunnen behouden blijven of vervangen worden door nieuwe gebouwen. 

daarbij zal men ontwerpmatig moeten nadenken over een meer optimale inplanting en vormgeving van 

de gebouwen en bijbehorende wegen en parkeerplaatsen in functie van de ontwikkeling van de groenas. 

Een laatste punt betreft de “zone voor parkeergebouw” die voorzien is op de hoek van de Jacques 

Eggermontstraat. De Stad wil daar al een hele tijd een parkeergebouw inplanten (zie RSG – parking 2
de

 

gordel) maar de in het RUP Belle Vue voorziene bouwvrije strook verhindert een efficiënt parkeergebouw. 

In dit RUP wordt deze bouwvrije strook opgeheven. 

 

Belangrijkste elementen opgenomen in het grafisch plan:  

- Het voorzien van een verbinding voor voetgangers en fietsers over de Schelde ofwel naast de 

spoorwegbrug ofwel in de as van de Meierij. 

- Het park aan de Moutstraat en het eerste deel van de Moutstraat worden in tegenstelling tot vorige 

versies van het concept niet meer opgenomen omdat de “site Maes” via een eigen traject zal 

ontwikkeld worden. 

- De gedetailleerde intekening van de appartementsblokken aan de Meierij en wegen wordt omgezet 

naar voorschriften die een behoud van de bestaande gebouwen toelaten en een meer flexibele 

invulling toelaten in de toekomst rekening houdend met de ontwikkeling van de groenas. 

- De bouwvrije strook bij de ‘zone voor parkeergebouw’ wordt weggelaten. 

 

I.7.2 De sportterreinen tussen de E17, B401 en Schelde 

 

Door de aanwezigheid van ruimere oeverstroken en 

wegbermen, die grotendeels beplant zijn met 

populieren, heeft dit deel van de Schelde-oever een 

relatief groen karakter. Deze functies passen binnen 

de zonering van het gewestplan. In dit deel wordt de 

groenstrook van groenas-4 juridisch vastgelegd. Een 

deel van het infrastructuurgroen bevindt zich aan de 

rand van de sportterreinen en moet behouden 

blijven. 

 

 

Belangrijkste elementen opgenomen in het grafisch plan:  

 

- De bestaande straat en zijn groene randen wordt een groenas met een mogelijkheid voor de 

aanleg als voetgangers- en fietsersas en met een minimale verharding voor voertuigen. 

- Het beschermen van het infrastructuurgroen aan de rand van de sportvelden. 
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I.7.3 Gebied tussen de E17 en de spoorweg Gent-Brussel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de aanwezigheid van grotere aaneengesloten nog onbebouwde percelen heeft de groenas hier 

ruimte om zich te ontwikkelen. De breedte van de groenas wordt voorzien op circa 40m. Ter hoogte van 

de ijsbaan ‘Kristallijn’ heeft de Schelde-oever al een relatief groen karakter. Door een groenscherm 

bestaande uit hoogstammige bomen wordt het visueel minder interessante bouwvolume grotendeels 

‘verstopt’. De parking van de ijsbaan bevindt zich deels in de groenas maar kan daar in gebruik blijven of 

wordt verplaatst naar het aanpalend terrein buiten de groenas. 

Het auto- en busverkeer wordt momenteel mogelijk gemaakt tot aan de spoorwegbrug van de lijn 50A.  

De bestemming van het gebied, nu beperkt tot dagrecreatie, wordt licht verruimd zodat andere functies 

zoals volkstuinen, buurtgroen en andere gemeenschapsvoorzieningen die een aanvulling zijn bij de 

recreatieve/sportbestemming van het gebied, ook mogelijk worden.  

Een belangrijk deel van de groenas in dit gebied is reeds openbaar domein. Om deze volledig te kunnen 

realiseren wordt het ‘ontbrekende’ deel opgenomen in een onteigeningsplan. 

Aan de bestaande spoorwegbrug van de lijn 50A bestaat de mogelijkheid om een fietsers- en 

voetgangersoverbrugging te creëren over de Bovenschelde. Deze verbinding voor het zachte verkeer kan 

de rechteroever van de Schelde, samen met de groenas, verbinden met het Liedermeerspark in 

Merelbeke. Tevens kunnen de woongebieden van Merelbeke, Ledeberg en Gentbrugge op linkeroever 

een langzame verkeersverbinding krijgen over de Schelde met de bedrijventerreinen van Zwijnaarde en 

de Ottergemsesteenweg. 

 

Belangrijkste elementen opgenomen in het grafisch plan:  

 

- Het bestemmen van de Warmoezeniersweg en een deel van de aanpalende terreinen naar een 

relatief brede groenas met een mogelijkheid voor de aanleg van een aparte voetgangers- en fietsas. 

- Het licht verruimen van de bestemming van het gebied. 

- Het voorzien van een mogelijkheid voor een voetgangers- en fietsersbrug over de Schelde ter hoog 

- te van de spoorwegbrug. 
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I.7.4 Gebied rond het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boscomplex rond het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen kan als een belangrijke groene 

stapsteen functioneren voor de realisatie van de groenas. Door de omvang van het bosgebied en zijn 

biologische waarde kunnen flora en fauna migreren langs de groenas. De omgeving van het Instituut voor 

Nucleaire Wetenschappen bezit een bijzonder grote beeldwaarde voor de ontwikkeling van de groenas. 

Tevens is het jaagpad er autovrij. Een deel van het industriegebied wordt niet onmiddellijk vrijgegeven, 

maar blijft bos zolang er geen behoefte bestaat aan het aansnijden ervan. Er is voldoende ruimte om de 

groenas op een kwalitatieve manier te ontwikkelen. De noodzakelijke buffer t.o.v. het industriegebied 

wordt opgenomen binnen de groenas en is eigenlijk al aanwezig als bos. Er kan een oost-west 

georiënteerde groene verbinding gerealiseerd worden voor fiets- en voetgangersverkeer. Die legt een 

verbinding tussen de groenas en ten westen ervan gelegen gebieden (bv. omgeving UZ). Dit is mogelijk 

door een trage weg langs het bosgebied aan te leggen (bv. gebruikmakend van de oude 

spoorwegaftakking). Het kan ook tussen het bosgebied en de aanwezige industriële bedrijvigheid ter 

hoogte van de Proeftuinstraat of door het industriegebied ten zuiden van IVAGO. Deze groene verbinding 

kan het gebrek aan oost-westgerichte verbindingen milderen. Aan de bestaande spoorwegbrug van de 

lijn 50A wordt er een mogelijkheid voorzien voor een fiets- en voetgangersbrug over de Bovenschelde. 

 
Belangrijkste elementen opgenomen in het grafisch plan:  

 

- De bestemming “industriegebied” van de bossen ten noorden en ten oosten van het Instituut voor 

Nucleaire Wetenschappen wordt deels gewijzigd naar “zone voor bos” en deels naar “reserve-

industriegebied” en deels naar groenas voor het deel langs de Schelde met de mogelijkheid voor 

een fiets- en wandelpad. 

- Aan de rand van het industriegebied wordt een groene industriebuffer, die samenvalt met bestaand 

groen, met een minimale breedte van 20m expliciet vastgelegd. 

- Een voetgangers-en fietsersverbinding in het noorden van het bosgebied aan het Instituut voor 

Nucleaire Wetenschappen van aan de Schelde tot aan de Proeftuinstraat. 

- Mogelijkheid tot voetgangers- en fietsersbrug over de Schelde ter hoogte van de spoorwegbrug die 

rekening houdt met het kleine natuurreservaat “Warmoeshoek”. 
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I.7.5 De omgeving van de Ottergemsesteenweg  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel de regionale bedrijventerreinen van de Ottergemsesteenweg op vele plaatsen tot zeer dicht bij de 

Schelde-oever komen, heeft de zone met het jaagpad een relatief rustig en groen karakter. De 

aanwezigheid van een dicht groenscherm op de perceelsgrenzen is bijzonder waardevol en bevordert de 

belevingswaarde van het jaagpad. Het smalle groenscherm kent in de herfst- en winterperiodes natuurlijk 

wel een transparant karakter. Een effectieve groenbuffer aan de rand van maar op de bedrijfsterreinen 

moet deze groenas verder versterken. Op dit vlak onderscheidt dit deel van de groenas zich duidelijk met 

de andere delen. Hier heeft de groenas ook gedeeltelijk een effectieve functie als industriebuffer. 

Door de aanwezigheid van een aantal onbebouwde zones ter hoogte van de jachthaven en het bedrijf 

IVAGO langs de Schelde-oever zijn er enkele plaatsen waar de groenas meer ruimte heeft om zich te 

ontwikkelen. Ter hoogte van Ivago werd vroeger reeds een vrij brede groenas/groenbuffer voorzien en 

gerealiseerd. Ter hoogte van de jachthaven is er op dit ogenblik wel nog onduidelijkheid of de groenas al 

dan niet de Schelde kan volgen of omgebogen moet worden in westelijke richting om daar aan te sluiten 

op de Hamerlandtragel. Er zijn immers enkele opties om op die plaats watergebonden activiteiten te 

organiseren (bv. jachtwerf, distributiecentrum …). In dat geval is het omleggen van het fietspad rond deze 

activiteit noodzakelijk. De groenas kent in dat geval op die plaats dan wel een onderbreking.  

Het groene lint langs de Leebeek parallel aan de Ringvaart is bijzonder waardevol omwille van de 

aanwezige biologische waardering, het vrijliggende wandel- en fietspad en het potentiële contact met de 

waterloop (Hamerlandtragel) en de mogelijkheid om deze te laten aansluiten op groenas 4. 

Zoals eerder vermeld, komt de omgeving van de Ottergemsesteenweg geïsoleerd voor tussen de 

barrières van de Schelde, de Ringvaart, de E17-bundel en het spoor 50A. In dit gebied zijn de 

ontsluitingen voornamelijk noord-zuid gericht en komen er bijzonder weinig verkeersveilige fiets- en 

wandelverbindingen voor. Het is nog mogelijk om een aantal oost-westgerichte zachte verbindingen te 

realiseren in een groen kader waarbij de Scheldevallei verbonden wordt met de stadslob van Nieuw Gent 

– Steenakker.  

Volgende potentiële wandel- en fietsverbindingen zijn mogelijk tussen de groenas en de 

Ottergemsesteenweg: 

• langs het begrensde bosgebied aan het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen tot aan de 

noordelijke tak van de Proeftuinstraat op grond van de Stad Gent t.h.v. het depot. 

• tussen gronden van IVAGO en Stad Gent aansluiten op de zuidelijke tak van de Proeftuinstraat. 

• langs de perceelsgrens van Exova – Warringtonfiregent en de interne ontsluitingsweg van het 

bedrijventerrein ter hoogte van het bedrijf Solutia Europe.  
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• langs het oostelijk deel van de Leebeek vanaf de Keersluis E3 parallel aan de Ringvaart.  

Enkel de eerste verbinding bevindt zich binnen het plangebied en wordt meegenomen in dit RUP (zie 

1.7.4). De tweede of de derde verbinding derde zal wellicht ook gerealiseerd worden. 

Tenslotte bestaat er ook een wens om de mogelijkheid open te houden om de bedrijven gevestigd langs 

de Ottergemsesteenweg ook via het water te kunnen bedienen. 

 

Belangrijkste elementen opgenomen in het grafisch plan :  

 

- Aan de rand van het industriegebied wordt in overdruk op de bestemming industriegebied volgens 

het gewestplan een groenas/groenbuffer voorzien. Deze bestaat uit de groenbuffer voor de 

bedrijven, het jaagpad dat tevens als fiets- en wandelpad kan gebruikt worden en aanvullende 

groenaanleg. Het geheel kan beschouwd worden als een groenas. Installaties en gebouwen van 

bedrijven die zich nu binnen de groenas/groenbuffer bevinden kunnen voorlopig gehandhaafd blijven 

maar zullen bij (her)bouwen moeten verplaatst worden of verdwijnen. 

- Ter hoogte van IVAGO wordt de bestaande groenas/groenbuffer met een breedte van 40m 

overgenomen. 

- Ten zuiden van Amcor wordt ook de mogelijkheid voorzien om de fiets- en wandelverbinding om te 

leggen naar de buitenrand van het UCB-terrein. De uitvoering ervan is evenwel maar mogelijk als 

aangetoond wordt dat de continuïteit van de groenbuffer/groenas op die plaats tegen de Schelde niet 

mogelijk is omdat het terrein gebruikt wordt voor watergebonden activiteiten. 

 

 

I.7.6 De kruising van de Ringvaart en de Bovenschelde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe infrastructuurknoop in de oksel van de infrastructuurbundels E40-E17 kan vorm krijgen als 

een groene stapsteen in de realisatie van de groenas. In deze stapsteen kunnen de restruimten in de 

toekomstige ‘spaghettiknoop’ op een landschappelijke wijze vormgegeven worden (landscaping). De 

stapsteen kan ook verschillende fietsverbindingen herbergen, zoals naar het toekomstige bedrijventerrein 

’t Eilandje van Zwijnaarde, en naar de oostelijke en westelijke Schelde-oevers. Gezien er hier geen 

bestemmingsproblemen zijn, wordt dit deel niet meegenomen in het RUP. 
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I.7.7 De omgeving van het bedrijventerrein Domo 
 

Op dit ogenblik loopt er een studie voor de herinrichting van het bedrijventerrein Domo. De Stad Gent en 

WenZ worden hierbij betrokken. Er werden verschillende scenario’s uitgewerkt. WenZ overweegt om de 

kaaimuren achteruit te schuiven in functie van watergebonden bedrijvigheid. Dit heeft belangrijke 

gevolgen voor de inrichting van het gebied. Omdat deze discussie nog loopt wordt dit gebied niet verder 

meegenomen in dit RUP. 

Enkel het meer zuidelijk gelegen gebied ter hoogte van de Nieuwscheldestraat wordt meegenomen. 

Op dit ogenblik is daar een watergebonden bedrijf gevestigd. Het jaagpad is daar op dit ogenblik buiten 

gebruik omdat het in slechte toestand is. Het gebruik ervan valt ook niet te combineren met de activiteiten 

van het aanpalend watergebonden bedrijf. 

Men bestudeert ook de mogelijkheden (zie hiervoor) om de zwaaikom die zich ten noorden van dit bedrijf 

bevindt te dempen en het bedrijf naar daar te laten verhuizen. 

Ook daar stelt zich het zelfde probleem i.v.m. het jaagpad. 

In dit gebied wordt het dus moeilijk om een groenas met fiets- en wandelpad langs het water te 

realiseren. Op deze plaats is die enkel mogelijk achter het bedrijf en dit zowel in de huidige toestand als 

in de eventueel toekomstige. 

Op het huidig ogenblik kan de Nieuwescheldestraat zorgen voor de verbinding. Bij een verhuis van het 

bedrijf kan de groenas met fiets- en wandelpad naar het jaagpad op die plaats verlegd worden. Waar 

deze groenas met fiets- en wandelpad moet komen ter hoogte van het verhuisde bedrijf is op dit ogenblik 

nog niet duidelijk en maakt mee onderdeel uit van studie voor de herinrichting van het bedrijventerrein 

Domo. Daarom wordt dit deel dan ook niet verder opgenomen in dit RUP. 

 

De spontaan ontwikkelde loofhoutaanplanten tussen de Nieuwe Scheldestraat en het jaagpad langs de 

Schelde kunnen als een groene stapsteen functioneren bij de realisatie van de groenas. In dit 

groengebiedje kan er op dit ogenblik geen fiets- en wandelverbinding ontwikkeld worden die aansluit op 

het autovrije jaagpad ter hoogte van de Adolphe della Faillelaan omdat de voorschriften van het BPA 

Kanaal van Zwijnaarde dit niet toelaten. Het groengebiedje kan wel afgestemd worden op de aanwezige 

woonontwikkelingen als buurtgroen. Het bestaande isolement van de woonzone kan gemilderd kan 

worden door de versterkte relatie met de groenas. 

 

Belangrijkste elementen opgenomen in het grafisch plan:  

 

- Het watergebonden industriegebied aan de Nieuwe Scheldestraat krijgt een bestemming 

“industriegebied met nabestemming bos”. 

- Langs de Schelde wordt er een groenas voorzien met de mogelijkheid voor voetgangers- en fietsas. 

Deze bestemming gaat maar in op het ogenblik dat de hier boven vermelde eindbestemming ingaat 

dus na het verdwijnen van de bedrijfsactiviteiten. 
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I.7.9 De omgeving van de Frans De Mildreef - Hundelgemsesteenweg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het RUP Belle Vue blijkt voor dit gebied niet realiseerbaar omdat er te weinig rekening wordt gehouden 

met de bestaande toestand en eigendomsstructuur. De groenas langs de Schelde is 

overgedimensioneerd en een groot deel van de bestaande bebouwing zou moeten verwijderd worden. De 

projectzones staan haaks op de eigendomsstructuur. Voor de aanleg van de groenas zou een 

onevenredig groot deel van de percelen voor de aanleg van de groenas kosteloos moeten afgestaan 

worden. Er wordt een nieuwe straat voorzien die loopt over gronden die niet mee kunnen profiteren van 

de voorziene ontwikkelingen. Daardoor is de realisatie ervan onwaarschijnlijk. Op sommige percelen is er 

bovendien geen enkele bijkomende bebouwing mogelijk of kunnen bestaande gebouwen zelfs niet 

herbruikt worden. Daarnaast wordt er geen rekening gehouden met het aantal aanwezige economische 

functies. Enkel woonfuncties worden nog toegelaten. 

De visie van dit RUP kan dus maar gerealiseerd worden door een zeer ingrijpende herverkaveling wat 

gezien de sterk versnipperde eigendomsstructuur zo goed als onmogelijk is zonder een gecoördineerd 

ingrijpen en een zware injectie van financiële middelen vanwege de overheid. De Stad heeft geen intentie 

om hierin te investeren. In dit RUP wordt deze zone daarom fundamenteel herbekeken. 

Het principe van de groenas langs de Schelde is wel opgenomen in het RSG (zie structuurschets 

zuidelijke mozaïek) en moet dus een vertaling krijgen in dit RUP. 

Daarbij moet er een middenweg gevonden worden tussen de brede groenas in het RUP Belle Vue die in 

de praktijk moeilijk te realiseren is en een tot de aanwezige dienstweg van WenZ gereduceerde groenas. 

Daarnaast moet er ook rekening gehouden met de aanwezige economische activiteiten en bepaalde 

waardevolle elementen in het gebouwenbestand. 

Voor een nuttig gebruik van de groenas moeten er ook enkele verbindingen gemaakt worden tussen de 

groenas naar de Hundelgemsesteenweg.  

In Ledeberg is er ook behoefte aan een buurtsporthal. Het is niet mogelijk om daar een locatie in de buurt 

zelf voor te vinden. Daarom bestaat het idee om deze (grotendeels) onder de B401 te schuiven. Dit idee 

wordt verder onderzocht op haalbaarheid. 

Het buurtparkje wordt dus met de seniorie mee opgenomen in dit RUP. De uitbreidingszone voor de 

gemeenschapsvoorzieningen wordt hierbij vervangen door een bestemming publiek groen waar in 

beperkte mate ook een buurtsporthal mogelijk is. 
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Belangrijkste elementen opgenomen in het grafisch plan:  

 

- Langs de Schelde wordt er een groenas voorzien met de mogelijkheid voor een voetgangers- en 

fietspad . De groenas heeft er een relatief beperkte breedte. Aan de westzijde is die groenas veeleer 

smal (dienstweg + 10m op private grond) maar in oostelijke richting wordt die geleidelijk breder. 

- De zone langs de Hundelgemsesteenweg krijgt een multifunctionele invulling waarbij zowel wonen 

als (bestaande) economische activiteiten die verenigbaar zijn met het wonen, toegelaten zijn. 

- Ter hoogte van de Loskaai en de Frans De Mildreef wordt er een verbinding voorzien tussen de 

groenas en de Hundelgemsesteenweg. 

- Bepaalde waardevolle gebouwen (woningen en oude bedrijfsgebouwen) worden behouden. 

- Het herbestemmen van de oorspronkelijke uitbreidingszone voor gemeenschapsvoorzieningen ten 

noorden van de spoorweg naast het clubhuis en de zone onder de B401 naar publiek groen met een 

nevenbestemming voor een gemeenschapsvoorziening. 
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I.8 REALISATIE VAN DE GROENAS  

 

Het RUP is opgebouwd rond het thema van de groenas-4 die de loop van de Schelde volgt zoals 

voorzien in het RSG. 

Een groenas heeft naast zijn groen karakter ook tegelijkertijd een functie als een as voor fietsers en 

voetgangers en voor recreatief en woon-werkverkeer.  

Volgende kenmerken zijn dus essentieel voor een groenas: 

- het groen karakter 

- de continuïteit van het groen karakter = de groenas 

- de aanwezigheid van een continue fiets- en wandelpad  

- het publiek karakter van minstens het fiets- en wandelpad 

Het publiek karakter betekent wel niet dat de groenas volledig openbaar domein en dus eigendom van de 

overheid of zelfs publiek domein moet zijn. Enkel het fiets- en wandelpad moet minstens een publiek 

karakter hebben. Waar deze samenvallen met openbare wegen is dit automatische het geval. In de 

overige gevallen bevinden die zich op private gronden met openbare erfdienstbaarheden van jaagpaden.  

Of het groen zich op private dan wel openbaar domein bevindt is minder belangrijk. 

Wat hieronder volgt, is gebaseerd op bovenstaande redenering. 

 

Linkeroever 

 

Toemaattragel ter hoogte van het bouwbedrijf:  

 

Er zijn plannen om deze bedrijfssite te herontwikkelen naar (kantoorachtige) bedrijven en wonen. Er 

wordt voorzien in een omlegging van het deel Toemaattragel palend aan de Schelde. Bedoeling is dat die 

wordt omgevormd tot een fiets- en wandelpad. Daardoor wordt er een brede groenas mogelijk die een 

stuk breder zal zijn dan het huidig openbaar domein. Het aanwezige park wordt mee opgenomen in de 

groenas. De hiervoor noodzakelijke herbestemmingen worden opgenomen in een ander RUP waarvan de 

procedure reeds loopt.  

Zo zal er ook op deze plaats, waar er nu helemaal geen groenas aanwezig is, een belangrijk nieuw 

onderdeel van de groenas-4 worden gerealiseerd.  

 

Toemaattragel: ter hoogte van de kantoorgebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

Een deel kan reeds als groenas beschouwd worden door de aanwezigheid van hoogstammig groen ook 

al bevindt dit zich op privaat terrein. Het openbaar domein is er ongeveer 20m breed. De mogelijkheden 

om de groenas hier verder te ontwikkelen zijn hier eerder beperkt door de aanwezigheid van een 

openbare weg die de verschillende verderop liggende functies moet bedienen. En ook omdat het 
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kantoorgebouw zich dicht bij de openbare weg bevindt. Deze openbare weg kan niet verlegd worden 

zoals het geval is voor het vorige deelgebied. Dit onderdeel is niet opgenomen in het RUP omdat er geen 

herbestemmingen noodzakelijk zijn. 

 

Toemaattragel: ter hoogte van de sportvelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze plaats is er reeds een goed uitgebouwde groenas aanwezig. 

Het grootste deel daarvan is openbaar domein. De continuïteit van de groenas en het fiets- en wandelpad 

is gewaarborgd door de aanwezigheid van een weg. Door de aanwezigheid van de sportvelden is het 

verleggen van de openbare weg naar het privaat terrein, zodat er een scheiding mogelijk is tussen 

gemotoriseerd en fiets- en wandelverkeer, moeilijk zoniet onmogelijk. Verwerving is hier dus niet 

noodzakelijk. 

 

Warmoezeniersweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het openbaar domein is hier relatief smal. Zowel op het openbaar domein als in de rand daarvan is er 

zeer weinig groen aanwezig (tenzij in de uiterste rechtse hoek tegen de spoorweg) 

Van een groenas is er hier geen sprake. De aanwezigheid van een ijspiste met parking en in de toekomst 

eventueel nog andere functies maakt dat een openbare weg voor gemotoriseerd verkeer noodzakelijk 

blijft. Wel is het aangewezen om een scheiding te maken tussen gemotoriseerd en fiets- en 

wandelverkeer. De continuïteit van een fiets- en wandelpad is gewaarborgd door de aanwezigheid van 
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een weg. Deze weg neemt wel een groot deel in van het openbaar domein en geeft weinig ruimte voor de 

ontwikkeling van de groenas. 

Omdat er nu nauwelijks groen aanwezig is, is de verwerving van een strook grond parallel aan het 

bestaand openbaar domein noodzakelijk wil men de groenas kunnen realiseren. Zo lang er immers geen 

initiatieven worden genomen op de aanpalende terreinen is het niet mogelijk van groenaanleg af te 

dwingen.. 

 

Deel UGent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een deel van de groenas en het fiets- en wandelpad bevinden zich hier op private gronden met publiek 

karakter, nl. het jaagpad. De groenas is effectief aanwezig onder vorm van een sterk ontwikkeld en 

kwalitatief bos. Het RUP legt voor een groot deel deze waarden vast. Verwervingen zijn hier dus niet 

noodzakelijk. 

 

Bedrijfszone Ottergemsesteenweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gebied is niet alleen van belang voor de groenas en voor een fiets- en wandelas maar ook voor de 

buffering van de aanpalende bedrijven. Die bedrijven bevinden zich echter vrij dicht bij de rand van het 

water zodat het niet mogelijk is om hier een aparte buffer en een aparte groenas met fiets- en wandelpad 

te voorzien zonder de werking van de bedrijven in het gedrang te brengen. In deze zone valt de functie 

van de groenas en de buffer dus noodzakelijkerwijs grotendeels samen wat op zich geen probleem vormt 

maar wel betekent dat de groenas zich voor een deel op de gronden van de bedrijven bevindt onder vorm 
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van een groenbuffer. Dit moet ook zo want de stedenbouwkundige wetgeving voorziet dat bufferzones 

moeten voorzien worden op het bedrijventerrein zelf. De continuïteit van fiets- en wandelpad is verder 

ook gewaarborgd door de aanwezigheid van een jaagpad. Naargelang het bouwen herbouwen van de 

bedrijven zal de groenbuffer ook volledig gerealiseerd worden zoals voorzien in het RUP. Verwervingen 

zijn hier dus niet nodig. 

 

Ten zuiden van Amcor 

 

 

 

 

 

 

 

 

De continuïteit van fiets- en wandelpad is hier gewaarborgd door de aanwezigheid van een jaagpad. De 

groenas is er niet sterk ontwikkeld. Het aanpalend terrein is eigendom van SOGent waardoor de 

mogelijkheid dus bestaat om de groenas te ontwikkelen. Indien op het terrein watergebonden activiteiten 

worden ontwikkeld kan het fiets- en wandelpad op dit terrein omgelegd worden. Verwervingen zijn hier 

dus niet nodig. 

 

Ghent Dredging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De continuïteit van fiets- en wandelpad is gewaarborgd door de aanwezigheid van een jaagpad. 
Het aanwezige bos vormt de effectieve groenas samen met het ondiepe bedrijfsterrein langs de Schelde 

dat een eindbestemming bos krijgt. 

Verwervingen zijn hier dus niet nodig. 
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Rechteroever 

 

Meierij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het deel rechts van de bebouwing is over een zeer grote diepte reeds eigendom van de Stad Gent. Dit is 

ook het geval voor een strook van circa 20m aan de rand van de Schelde dat openbaar domein is. De 

continuïteit van de groenas en van de fiets- en voetgangersverbindingen zijn hier dus gewaarborgd. 

Nog meer verwerven heeft op dit ogenblik weinig zin omdat de appartementen sociale huisvesting dan 

geraakt worden. Het RUP voorziet daar naar gelang (her)bouwen dat de gebouwen een aantal meters 

achteruit moeten worden geplaatst zodat er een bredere groenas kan gerealiseerd worden. 

Op dit ogenblik neemt de openbare weg een belangrijk deel van het openbaar domein in. Het is pas als 

die verwijderd of gereduceerd wordt tot een fiets- en wandelpad dat de groenas verder kan uitgebouwd 

worden. 

 

Loskaai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De continuïteit van het voet- en fietspad is hier gewaarborgd door de aanwezigheid van een dienstweg 

van WenZ. Het groene karakter is hier beperkt omdat er overal bebouwing tot tegen deze dienstweg 

aanwezig is. De meeste gebouwen worden ook nog actief gebruikt. De Stad heeft niet de intentie om 

deze activiteiten in het gedrang te brengen. Een actieve realisatie van de groenas wordt hier dus niet 

beoogd. Afhankelijk van de initiatieven die de eigenaars hier nemen kan het afstaan van een stuk grond 

als een stedenbouwkundige last, naargelang (her)bouwen, wel zorgen voor de realisatie van de groenas. 
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Ten zuiden van E17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een deel is reeds eigendom van de Stad Gent. 

Het stuk tegen de autosnelweg is privaat eigendom en sterk bebost. De groenas is dus feitelijk reeds 

aanwezig. 

Langs het water loopt een dienstweg van WenZ zodat ook de continuïteit van de fiets- en 

voetgangersverbindingen is gewaarborgd. 

Verwervingen zijn hier dus niet noodzakelijk. 
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I.9 REGISTER PLANBATEN, PLANSCHADE, KAPITAALSCHADE- EN 

GEBRUIKERSCOMPENSATIE 

Zie grafisch register planbaten, planschade, kapitaalschade- en gebruikerscompensatie 
 
 

In uitvoering van artikel 2.2.2, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat dit gemeentelijk 

RUP een register van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding 

kan geven tot een planschadevergoeding of een planbatenheffing. 

In het kader van deze planopmaak moet er geen onderzoek verricht worden naar de eigendomsstructuur 

van de betreffende percelen, noch naar de aanwezigheid van mogelijke vrijstellingen of uitzonderings-

gronden inzake de bovengenoemde vergoedingsregelingen of heffing. 

Deze toelichting en het bijhorende grafische register wijzen enkel de kadastrale percelen aan en visua-

liseren de bestemmingswijzigingen die mogelijks aanleiding kunnen geven tot een bepaalde vergoedings-

regeling (planschade) of heffing (planbaten). 

 

 

Planschade ontstaat wanneer, op basis van een in werking getreden RUP, een perceel niet meer in 

aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen, terwijl het de dag voorafgaand 

aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel in aanmerking kwam voor een vergunning om te 

bouwen of te verkavelen. 

Bovendien moet aan volgende criteria samen worden voldaan op de dag voorafgaand aan de 

inwerkingtreding van het definitieve plan:  

1°  het perceel moet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg; 

2°  het perceel moet stedenbouwkundig en bouwtechnisch voor bebouwing in aanmerking komen; 

3°  het perceel moet gelegen zijn binnen een bebouwbare zone, zoals bepaald in een plan van 

aanleg of een RUP; 

4°  enkel de eerste 50 meter vanaf de rooilijn komt in aanmerking voor planschade. 

 

Planbaten ontstaan wanneer een in werking getreden RUP op een perceel één of meer van de 

bestemmingswijzigingen doorvoert opgesomd in artikel 2.6.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening. In dit RUP zijn deze bestemmingswijzigingen niet aanwezig en zijn er dus ook geen planbaten 

te verwachten. 

 

Het grafisch register planbaten en planschade kwam als volgt tot stand: 

1° de verschillende bestemmingszones van de weergave van de juridische toestand werden 

omgezet naar de categorieën en subcategorieën van gebiedsaanduidingen (cf. artikel 2.2.3, §2 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening); 

2° de bestemmingen van dit gemeentelijk RUP zijn eveneens omgezet naar deze categorieën en 

subcategorieën van gebiedsaanduidingen (zie ook overzichtstabel in deel II); 

3° de bestemmingszones en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften werden getoetst aan de 

gevallen die volgens artikel 2.6.1, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aanleiding 

kunnen geven tot planschade. 

Het bouwverbod in de : 

o Zone voor groenas  

o Zone voor bos 

o Zone voor industrie met nabestemming bos  

o Zone voor groenbuffer  

o Zone voor groenbuffer/groenas  
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o Reservatiezone voor fietspad/wandelpad 

o Zone voor publiek groen en gemeenschapsvoorzieningen 

kunnen aanleiding geven tot planschade. 

4° alle betrokken bestemmingswijzigingen uit de hiervoor vermelde punten (3°) zijn grafisch 

weergegeven op het ”grafisch register planbaten en planschade. 

 

 
 

DISCLAIMER 

Dit overzicht planbaten, planschade is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt 
doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding of een planbatenheffing.  

Dit register geeft, conform de geciteerde regelgeving, de percelen weer waarop een 
bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van 
percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een 
vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of 
vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitsel 
geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden. 

De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  
De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan geraadpleegd worden op 
www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving.  

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te 
vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de 
bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale 
vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden. 
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I.10 INTEGRAAL WATERBELEID - WATERPARAGRAAF  
 
 

In uitvoering van het decreet betreffende het Integraal Waterbeleid (d.d.18 juli 2003) heeft de Vlaamse 

regering op 20 juli 2006 het besluit over de watertoets definitief goedgekeurd. Dit besluit geeft de lokale, 

provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de 

toepassing van de watertoets. 

Volgens artikel 8 van het decreet integraal waterbeleid (DIW) dient bij een ruimtelijk uitvoeringsplan een 

watertoets te worden uitgevoerd. Bovendien moet er rekening gehouden worden met de beginselen en 

doelstellingen van het decreet (art. 5 van DIW). 

Relevante doelstellingen voor dit RUP van het Decreet Integraal Waterbeleid  

Art. 5 6° het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo organiseren dat:  

a) het hemelwater zoveel mogelijk verdampt of nuttig wordt aangewend of geïnfiltreerd, en dat het overtollige 

hemelwater en effluentwater gescheiden van het afvalwater en bij voorkeur op een vertraagde wijze via het 

oppervlaktewaternet wordt afgevoerd;  

b) verdroging wordt voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt;  

c) zoveel mogelijk ruimte wordt geboden aan water, met behoud en herstel van de watergebonden functies van de 

oeverzones en overstromingsgebieden;  

d) de negatieve gevolgen die overstromingen buiten de afgebakende overstromingsgebieden met zich meebrengen 

voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed, de economische bedrijvigheid en de vergunde 

of vergund geachte gebouwen en infrastructuur, beperkt worden.  

De watertoets kan worden opgevat als het proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en 

uiteindelijk beoordelen van de mogelijke effecten van plannen voor het watersysteem. Het doel van de 

watertoets is in hoofdzaak het ontstaan van schadelijke effecten te voorkomen of zoveel mogelijk te 

beperken en als dat niet kan, om de schadelijke effecten te 

herstellen of te compenseren. 

Zowel schadelijke als positieve effecten op het watersysteem ten gevolge van de realisatie van het 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 160 Groenas-4 kunnen zich voordoen op vlak van gewijzigde 

overstromingsregimes, afstromingshoeveelheden, infiltratie naar het grondwater, een gewijzigd 

grondwaterstromingspatroon, grondwaterkwantiteit en oppervlaktewaterkwaliteit, en verhoging van de 

belevingswaarde van het watersysteem in stedelijk gebied. Andere effecten op het watersysteem worden 

in het kader van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan als minder relevant beschouwd. 

Deze effecten zullen hieronder geëvalueerd, vermeden of gecompenseerd worden. 

Er wordt in deze waterparagraaf rekening gehouden met de voor dit plangebied relevante doelstellingen 

van art 5. van het DIW. 

Een toetsing aan eventuele andere relevante doelstellingen van dit decreet komt in andere vergunningen 

(zoals bouwvergunningen, de milieuvergunningen, verkavelingsvergunningen, project-MER, …) aan bod. 

De beoordeling die in deze paragraaf tot stand komt, is gebaseerd op de watertoetskaarten. 

 

Bodemkenmerken 

 

De bodemkaart geeft slechts voor een aantal gebieden informatie over de bodemkenmerken. Aangezien 

het plangebied zich grotendeels in bebouwd gebied bevindt, worden op de bodemkaart belangrijke delen 

als “kunstmatige gronden” aangegeven. 
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        Plangebied ten noorden van de ringvaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Plangebied ten zuiden van de ringvaart 
 
 
Context en hydrografische ligging van het plangebied 
 

Het plangebied is deels gelegen in het “Bekken Gentse kanalen” (ten noorden van de ringvaart) en deels 

in het Boven-Scheldebekken (ten zuiden van de ringvaart). 

Op 30 januari 2009 stelde de Vlaamse regering het bekkenbeheerplan voor het bekken van de Gentse 

Kanalen en het Boven-Scheldebekken vast. 

Het bekkenbeheerplan heeft tot doel de beleidsvisie op het integrale waterbeleid voor  de bekkens te 

ontwikkelen en te beschrijven. In het plangebied zijn er geen localiseerbare acties van dat bekken. 
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Bekkenplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waterbeheerders 
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In de omgeving van het plangebied komen zowel bevaarbare als onbevaarbare waterlopen voor: 

Bevaarbaar: Bovenschelde; Vertakking De Pauw en Ringvaart 

Onbevaarbaar: Ottergemse beek, Scheldearm en Leebeek 

In het plangebied zelf komen er geen waterlopen voor maar in overdruk boven de Schelde, die een 

bevaarbare waterloop is, zijn er enkele overbruggingen voor fiets- en wandelpaden voorzien. Het impact 

van deze bestemmingszones op het watersysteem zal zeer beperkt zijn omdat deze bruggen bij voorkeur 

zullen aangebracht worden aan de bestaande bruggen. De oevers/kades van de waterlopen zijn 

eveneens opgenomen binnen de zone voor groenas of liggen net op de grens van het RUP. 

 
Overstromingsgevoelige gebieden 
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Binnen het plangebied komen een aantal ‘mogelijk overstromingsgevoelige gebieden’ voor : 

- terreinen palend aan de E17 t.h.v. Toemaattragel 

- een klein deel van het terrein van de UGent t.h.v. het Nucleair Instituut. 

- een deel van het onbebouwd terrein tegen de ringvaart 

De overstromingsgevoelige gebieden blijven, behalve een klein deel voor het terrein van de UGent t.h.v. 

het Nucleair Instituut, onbebouwd. Er wordt geoordeeld dat dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dus 

geen negatief effect heeft. Er moeten geen bijkomende maatregelen worden opgelegd om gebouwen of 

percelen binnen het plangebied te beschermen tegen risico’s door overstromingen. Het RUP beschrijft 

wat kan bebouwd worden en wat groen moet blijven. 

Mits het voldoen aan het Bouwreglement van de Stad Gent en de Gewestelijke verordening inzake 

hemelwaterpunt en, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 

hemelwater worden de negatieve effecten op vlak van gewijzigde afstromingshoeveelheden beperkt. 

Voorts stelt de MER-screening dat het totale effect van afstroming en infiltratie neutraal wordt ingeschat. 

Hierdoor is er geen extra belasting op stroomafwaarts gelegen overstromingsgevoelige gebieden. 

Er wordt tegemoet gekomen aan de doelstellingen 6a van art.5 van het DIW. 

 
Grondwaterstromingsgevoelige en infiltratiegevoelige gebieden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grondwaterstromingsgevoeligheid       Infiltratiegevoeligheid 
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Grondwaterstromingsgevoeligheid 

 
Uit de grondwaterstromingsgevoelige kaart blijkt dat grote delen van het plangebied gelegen zijn in zeer 

gevoelig grondwaterstromingsgevoelig gebied. In de zones waar geen bebouwing is toegelaten vormt dit 

geen probleem. In de zones waar dit wel het geval is kunnen ondergrondse constructies worden 

voorzien, bijvoorbeeld ondergrondse parkings. Er is volgens de beoordelingsschema’s bij het 

Watertoetsbesluit een mogelijk effect op de kwantitatieve toestand van het grondwatersysteem indien in 

grondwaterstromingsgevoelig gebied type ondergrondse constructies worden voorzien van meer dan 3 

meter diep of meer dan 50 meter lang. In dat geval geldt er een adviesverplichting bij de 

vergunningsverlening. 

In de mate dat er een effect zou zijn ten gevolge van ondergrondse constructies, dient bijkomend 

nagegaan te worden of dit tot een betekenisvol nadelig effect op het milieu aanleiding kan geven. 

Het effect op grondwater is eerder neutraal, mede ook omdat verplicht advies gevraagd moet worden aan 

de VMM en/ of de waterloopbeheerder. We kunnen er in redelijkheid van uitgaan dat dit schadelijk effect 

niet zal optreden op basis van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Er dienen bijgevolg geen 

beperkende stedenbouwkundige voorschrift en m.b.t. ondergrondse constructies in dit gemeentelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan opgenomen te worden. 

Er wordt tegemoetgekomen aan doelstelling 6a van art. 5 van het DIW. 

 
Infiltratiegevoeligheid 
 

Uit de infiltratiegevoelige kaart blijkt dat het grootste deel van het plangebied gelegen is in niet-

infiltratiegevoelig gebied. Hemelwater zal dus niet gemakkelijk infiltreren naar de ondergrond. De impact 

op het watersysteem op het vlak van infiltratie wordt dus als verwaarloosbaar beschouwd.  

Een aantal deelgebieden van het plangebied zijn wel infiltratiegevoelig: 

- terreinen palend aan de E17 t.h.v. de Warmoezeniersweg  

- een klein deel van het terrein van de UGent t.h.v. het Nucleair Instituut. 

- een deel van het onbebouwd terrein tegen de ringvaart 

Het gaat hier vooral om terreinen die onbebouwd blijven. Daar blijft infiltratie mogelijk. Voor de 

bebouwbare terreinen is in de voorschriften van de zones vastgelegd dat terreindelen die onbebouwd 

blijven, waar mogelijk maximaal infiltratie toelaten in de bodem. 

Mits het voldoen aan het Bouwreglement van de Stad Gent en de Gewestelijke verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 

hemelwater worden de negatieve effecten op vlak van gewijzigde afstromingshoeveelheden en infiltratie 

naar het grondwater beperkt. 

Er wordt tegemoet gekomen aan de doelstellingen 6a en 6b van art. 5 van het DIW.  

 

Afvalwater en zoneringsplan  
 

Op het zoneringsplan ligt het plangebied grotendeels in centraal gebied, d.w.z. dat aansluiting op een 

zuiveringsstation voorzien is. Nieuwe bebouwing met afvalwatervoorziening zal hier dan ook op het 

openbare rioleringssysteem aangesloten worden.  

Op die manier wordt er tegemoet gekomen aan doelstelling 1a en 1c van art. 5 van het DIW. 

Er zijn echter enkele deelgebieden waar geen aansluiting op een zuiveringsstation voorzien is en die dan 

ook op individuele basis moeten geoptimaliseerd worden (rode cirkels) 

Het betreft de functies aanwezig in de ijspiste en de oefenterreinen voor de voetbal langsheen 

Warmoezeniersweg en ‘t landhuis. 
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Besluit 

 
Er kan besloten worden dat rekening houdende met de bovengenoemde relevante doelstellingen van het 

DIW het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan geen schadelijke effecten heeft op het watersysteem. 

Ook stelt de MER-screening dat het effect van het hele plan neutraal zal zijn m.b.t. waterhuishouding. 

 
 

 

 

 

 

 

  



Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning   
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (nr. 160) Groenas 4 - Bovenschelde 

 

Definitief RUP 

49 

 

I.11. MER-SCREENING  
 

Het RUP voldoet om in aanmerking te komen voor een milieueffectrapportage. Het college van 

burgemeester en schepenen gaf opdracht aan Haskoning een screening te doen naar de mogelijke 

milieueffecten die kunnen optreden door uitvoering van het RUP.  

De MER-cel van de Dienst Milieueffectrapportagebeheer (Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, 

Natuur en Energie) liet met een schrijven van 20/10/2014 weten dat het voorgenomen plan geen 

aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet 

nodig is.  

De screeningsnota, de verschillende adviezen en de brief met de beslissing van de MER-cel worden als 

bijlage gevoegd bij het RUP.  

Na de MER-screening werden er enkel nog detailwijzigingen doorgevoerd welke geen invloed hebben op 

de screening. 

 

I.12 Overzicht van stedenbouwkundige voorschriften strijdig met het 

voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van de delen van het Gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’ 
(KB van 20 juni 1994) zijn strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en worden 
opgeheven: 

 woongebied 

 industriegebied 

 recreatiegebied 
 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA nr. Z5 Kanaal van Zwijnaarde (goedgekeurd bij 
M.B. van 22/06/1994) zijn strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en worden 
opgeheven: 

 Z1 zone voor niet hinderlijke watergebonden bedrijven 

 Z2 zone voor bouwvrije stroken 

 Z3 zone voor buffergroen 

 Z4 zone voor waterwegen 
 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het RUP nr. L-2 Belle Vue (goedgekeurd bij BD 
16/02/2004) zijn strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en worden 
opgeheven: 
 

 Z1 zone voor wonen A 

 Z2 zone voor wonen B 

 Z3 zone voor wonen C 

 Z4 zone voor gemengde functies 

 Z6 zone voor gemeenschapsvoorzieningen 

 Z8 zone voor parkeergebouw 

 Z10 zone voor parking met groenaanleg 

 Z11 zone voor openbaar groen 

 Z11bis zone voor groen-wonen 

 Z12 zone voor tuinen 

 Z13 zone voor bouwvrije tuinen 

 Z14 zone voor wegen 

 Z17 zone voor waterloop 

 Z18 zone voor spoorwegen 
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II. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 
II.1 TOELICHTING BIJ WIJZE VAN METEN EN GEHANTEERDE 

BEGRIPPEN 
 

Wijze van meten  

Bouwhoogte: de hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het peil van het maaiveld tot de 

bovenzijde van de kroonlijst. De hoogte wordt uitgedrukt in bouwlagen. Aan een bouwlaag 

wordt een gemiddelde brutohoogte van 3m toegekend. Het dak, in geval van een hellend dak 

of het teruggetrokken verdiep, in geval van een plat dak met een teruggetrokken verdiep, 

wordt niet meegeteld als bouwlaag. 

Bruto-vloeroppervlakte (BVO) van een gebouw: wordt gebruikt voor de omschrijving van het 

gewenste/toegelaten/ verplichte programma in een bestemmingszone. De BVO is de som van 

de aan de buitenzijde gemeten vloeroppervlakte van alle vloerniveaus van de binnenruimtes 

van het gebouw. Door de buitenomtrek van alle gebouwen in de bestemmingszone te nemen, 

leggen we onmiddellijk de relatie met het gewenste programma zoals dat uit het 

stedenbouwkundig ontwerpend onderzoek is gekomen. 

Worden in de BVO meegerekend: 

De oppervlakte van binnentrappen, galerijen (een galerij is een doorlopende gang aan de 

binnen- of buitenkant van een gebouw die functies van een verdieping verbindt), liften, 

sanitaire voorzieningen, opslagruimtes (waaronder afval- en sorteerlokalen), bergingen, 

leidingkokers, schachten, kleine ruimtes voor technieken die niet beschouwd worden als 

technische verdiepingen en dergelijke worden op elk vloerniveau in de bruto-vloeroppervlakte 

meegerekend. 

Kan ook op ondergrondse niveaus worden toegepast als dat functioneel behoort bij het 

programma (bijvoorbeeld ondergrondse commerciële ruimte …). De oppervlakte van een 

zolder wordt als bruto-vloeroppervlakte mee in rekening gebracht op voorwaarde dat deze als 

een functionele bouwlaag (ruimte die nuttig kan aangewend worden voor de betrokken functie) 

kan worden aangewend. 

Worden NIET in de BVO meegerekend: 

Parkeervoorzieningen, inpandige of uitpandige laad- en losplatforms …  

We voorkomen daardoor dat de omvang en de kwaliteit van deze voorzieningen (bijvoorbeeld 

van fietsparkings en parkeerplaatsen) zou dalen, omdat ze de BVO van het gewenste 

programma verminderen. 

Technische verdiepingen (een verdieping wordt als een technische verdieping opgevat als 

deze meer dan 50% technische voorzieningen bevat). Enkel het gedeelte van deze verdieping 

dat is ingericht met technieken wordt niet in rekening gebracht. We beschouwen deze 

voorzieningen als facilitair op het niveau van het gebouw. 

Inpandige en uitkragende terrassen, dakterrassen, daktuinen, patio’s (een patio is een 

ommuurde tuin of binnenplaats. Bij een patio zijn de beslotenheid en het privékarakter van 

belang) ... We rekenen deze oppervlakte aan buitenruimte bij wonen en andere functies niet 

mee omdat we tuinen als buitenruimte ook niet opnemen in de BVO. We willen voorkomen dat 

de omvang en de kwaliteit van deze voorzieningen zou dalen omdat ze de BVO van het 

gewenste programma verminderen. Uiteraard kunnen uitkragende terrassen een sterk effect 

hebben op de volumetrie van een gebouw waardoor het in bepaalde zones aangewezen is 

hiervoor kwantitatieve of kwalitatieve richtlijnen op te nemen. 
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Terreinverhardingen en al dan niet overdekte buitenruimtes zoals gaanderijen (een gaanderij 

is een overdekte, publiek toegankelijke zuilengang op maaiveld die aan één kant open is) 

evenals vides in een gesloten binnenvolume (een vide of leegte in een gebouw is een open 

ruimte die over twee of meer verdiepingen doorgaat. Een vide ontstaat als een deel van een 

verdiepingsvloer wordt weggelaten waardoor uitzicht op een lagere verdieping ontstaat). We 

streven er immers naar dat het gewenste programma als een kwaliteitsvol ontwerp met open 

en gesloten ruimtes wordt uitgewerkt. Dit opnemen in de BVO zou deze stimulans kunnen 

verzwakken. Uiteraard kunnen vides en gaanderijen een sterk effect hebben op de volumetrie 

van een gebouw waardoor het in bepaalde zones aangewezen is hiervoor kwantitatieve of 

kwalitatieve richtlijnen op te nemen. 

 

Gehanteerde begrippen 

 

Bedrijven: Een bedrijf is het gebouw of een ‘inrichting’ waarin volgende economische 

activiteiten worden uitgeoefend (de opsomming is niet limitatief): 

o Productiebedrijf: een bedrijf waarin goederen worden geproduceerd (verffabriek, 

schrijnwerkerij, metaalbewerking, confectie, drukkerij, voedingsmiddelen, …)  

o Dienstverleningsbedrijf: een bedrijf waarin diensten worden geproduceerd (garage, 

herstelwerkplaatsen, transport, …) 

o Groothandel/distributie: opslag en verkoop van goederen voor de detailhandel zonder de 

aanwezigheid van verkoopsruimten voor de eindconsument. 

Detailhandel, diensten, kantoren, reca, … zijn ook economische activiteiten maar vallen niet 

onder de noemer ‘bedrijven’ en worden hieronder apart omschreven. 

Detailhandel: gebouwen waar goederen verhandeld worden die gericht zijn op de 

eindconsument. 

Diensten: een activiteit waar diensten worden geleverd aan de eindconsument (niet limitatieve 

opsomming) (banken, verzekeringen, reisbureaus, architect, tandarts, doctor, kapper…) 

Gemeenschapsvoorzieningen: dienstverleningen met een openbaar karakter (niet limitatieve 

opsomming) (onderwijs, cultuur en cultus, voorzieningen zoals ziekenhuizen, 

overheidsdiensten, sport- en recreatie …). 

Kantoren: gebouwen waar men in het algemeen bureauwerkzaamheden verricht.  

Reca: verwijst naar de restaurants en cafés.  

Recreatie: bedoeld worden hier sportieve en recreatieve activiteiten. 

Teruggetrokken verdiep: bij een gebouw met een plat dak kan er onder een hoek van 50° een 

extra verdiep worden toegevoegd. Zie ook schema onder II.4 ‘daken’. 

45°-regel: houdt in dat de bouwhoogte op een bepaalde plaats steeds kleiner of gelijk moet 

zijn dan de afstand tot een aangegeven grens (bv. perceelsgrens, zonegrens, gebouw…) 
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II.2 ALGEMENE VERORDENENDE STEDENBOUWKUNDIGE 

VOORSCHRIFTEN  
 

Deze algemene stedenbouwkundige voorschriften zijn verordenend. 

 

 

1. In alle zones toegelaten constructies 

 
Voorzieningen van technische aard die tot de normale uitrusting van het gebied behoren zoals 

elektriciteits- en gascabines, telefooncellen, pompgemalen, bufferbekkens, grachten, geluidsschermen, 

gronddammen of geluidsbermen e.d. mogen binnen elke zone voorzien worden mits voldoende 

aandacht wordt geschonken aan de integratie van de constructies in de omgeving en de omvang ervan 

(hoogte, terreininname) beperkt blijft. 

Noodzakelijke technische voorzieningen betreffende de waterhuishouding als gevolg van de 

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen 

en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn eveneens toegelaten. 

 

2. Integratie van technische installaties op gebouwen en technische verdiepen 

 
Alle technische installaties moeten zo veel mogelijk binnen het volume van de gebouwen ondergebracht 

worden. Indien dit niet mogelijk is, moet het volume zo beperkt mogelijk gehouden worden en moet de 

installatie zorgvuldig ingepast worden in het architecturaal concept. 

 

3.  Publiciteitsdragers en uithangborden  

 
Publiciteitsdragers: zijn niet toegelaten tenzij aangebracht op het straatmeubilair (informatieborden en –

zuilen, wachthuisjes bij de haltes van het openbaar vervoer, …) 

Uithangborden: zijn toegelaten onder volgende voorwaarden. Uithangborden bevinden zich minimum 

2,2 meter boven het maaiveld, hebben een maximale oppervlakte van 2 m² per bedrijf of instelling en 

mogen niet meer dan 60 cm uit het gevelvlak steken en nooit aangebracht worden op vooruitspringende 

delen van de gevel (balkon, erker). 

Uithangborden mogen nooit tot een daling van de omgevingskwaliteit leiden. Ze moeten zich op een 

kwaliteitsvolle wijze inpassen in het architecturale geheel van de gevel, en moeten een duidelijk 

herkenbare relatie hebben met het gebouw of de plaats waar ze zijn aangebracht. 

 

4. Integratie van gebouwen in de omgeving 
 

Daken en dakverdiepen 

Er wordt geen algemene verplichting opgelegd voor wat betreft de dakvorm. Het bepalen van de 

gewenste dakvorm vormt het voorwerp van een afweging waarin de omgevingskenmerken in het 

bijzonder van de aanpalende woningen/gebouwen een rol spelen. 

De bijzondere voorschriften kunnen beperkingen opleggen voor wat betreft de dakvorm. 

Een hellend dak heeft een maximale hellingsgraad van 50°. Om diverse vormen van hellende daken 

mogelijk te maken (bv. een gebogen dak, lessenaarsdak, …) kunnen beperkte afwijkingen van deze 

hellingsgraad toegelaten worden. Een hellend dak wordt niet meegerekend als bouwlaag of in de 

toegelaten bouwhoogte. In een hellend dak wordt maar één functionele bouwlaag toegelaten. 

Bij een gebouw met een plat dak is er ook een teruggetrokken extra dakverdiep toegelaten en dit 

binnen de omschrijving van een hellend dak. Ook dit teruggetrokken dakverdiep wordt niet 

meegerekend als bouwlaag of in de toegelaten bouwhoogte. Dit teruggetrokken dakverdiep heeft een 

max. hoogte van 3m en er is eveneens maar één functionele bouwlaag in toegelaten. 
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In de mate dat in de bijzondere voorschriften geen gedetailleerde inrichtingsvoorschriften of specifieke 

afwegingscriteria zijn opgenomen m.b.t. de dakvorm is de vergunningverlenende overheid verplicht om 

onder meer rekening te houden met de kenmerken van de bebouwing in de onmiddellijke omgeving bij 

het bepalen van de toegelaten dakvorm of streven naar een eenvormigheid in de nieuw op te richten 

gebouwen. Wanneer gebouwen tegen elkaar worden aangebouwd moet de dakvorm zo goed mogelijk 

afgestemd worden op het (de) aanpalende gebouw(en). 

 

Bouwhoogte – bouwdiepte – positie van de gebouwen 

De bijzondere voorschriften voorzien steeds bepalingen in verband met de maximale bouwhoogte 

uitgedrukt in een aantal bouwlagen. Als hoogte van een bouwlaag wordt een hoogte van circa 3m 

aangenomen.  

 

In de mate dat in de bijzondere voorschriften een maximum bouwhoogte is voorzien, kan de 

vergunningverlenende overheid op gemotiveerde wijze de bouwhoogte beperken omwille van omgeving 

specifieke kenmerken  

 

In de mate dat in de bijzondere voorschriften geen gedetailleerde inrichtingsvoorschriften of specifieke 

afwegingscriteria zijn opgenomen m.b.t. de bouwdiepte en de positie van de voorbouwlijn, is de 

vergunningverlenende overheid verplicht om onder meer rekening te houden met de kenmerken van de 

bebouwing in de onmiddellijke omgeving bij het bepalen van de toegelaten bouwdiepte en positie van 

de voorbouwlijn. Wanneer gebouwen tegen elkaar worden aangebouwd, moet de positie van de 

voorbouwlijn, de bouwhoogte zo goed mogelijk afgestemd worden op het (de) aanpalende gebouw(en). 
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II.3 CATEGORIEËN VAN GEBIEDSAANDUIDING 
 

Artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat een stedenbouwkundig 

voorschrift in een ruimtelijk uitvoeringsplan te allen tijde onder een categorie of een subcategorie van 

gebiedsaanduiding sorteert. 

 

Voor dit gemeentelijk RUP betekent dit het volgende: 

 

categorie of subcategorie van 

gebiedsaanduiding 

stedenbouwkundige voorschriften 

RUP Groenas 4 - Bovenschelde 

1° wonen 

a) Woongebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) gebied voor wonen en voor landbouw 

 

Zone voor stedelijk wonen 

Zone voor tuinen 

Zone voor parkeergebouw 

Zone voor groenas  

Zone voor publiek groen en gemeenschapsvoorzieningen 

Reservatiezone voor fietspad/wandelpad 

Reservatiezone voor fietspad/wandelpad in 

overbrugging/ondertunneling  

Zone voor overbrugging  

- 

2° bedrijvigheid Zone voor reserve-industriegebied  

Zone voor groenbuffer  

Zone voor groenbuffer/groenas  

Zone voor industrie met nabestemming bos (zie ook cat. 5 

‘bos’) 

3° recreatie Zone voor recreatie en gemeenschapsvoorzieningen 

4° landbouw 

a) agrarisch gebied 

b) agrarische bedrijvenzone 

c) bouwvrij agrarisch gebied 

 

- 

- 

- 

5° bos Zone voor bos 

Zone voor industrie met nabestemming bos (zie ook cat. 2 

‘bedrijvigheid’) 

6° overig groen 

a) gemengd open ruimtegebied 

b) parkgebied 

 

- 

 

7° reservaat en natuur - 

8° lijninfrastructuur -  

9° gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzie-

ningen 

- 

10° ontginning en waterwinning 

a) gebied voor infrastructuur voor duurzame 

watervoorziening 

b) gebied voor de winning van oppervlakte-

delfstoffen 

c) gebied voor de verwerking van oppervlakte-

delfstoffen 

 

- 

 

- 

 

- 
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II. 4 VERORDENENDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR ZONES EN 
SYMBOLISCHE AANDUIDINGEN 

De voorschriften per zone worden aangegeven in een tabel.  

 

Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 

De ruimtelijke opties bevinden zich in het linker gedeelte van de tabel. Deze zijn 
informatief en niet verordenend en geven de achterliggende ideeën weer van het 
stedenbouwkundig voorschrift. 

De stedenbouwkundige voorschriften bevinden zich in het rechter 
gedeelte van de tabel en zijn verordenend. De voorschriften moeten 
gelezen en geïnterpreteerd worden vanuit de ruimtelijke opties. 

 

 

 Zone voor stedelijk wonen 
(categorie 1a “woongebied” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 

Het gebouwenbestand bestaat hier, op enkele bijgebouwen na, 

uitsluitend uit meergezinswoningen. Het gaat om twee lage 

appartementsgebouwen en één middelhoog appartementsgebouw en 

uitsluitend om sociale woningbouw.  

In dit gebied blijft het wonen de hoofdbestemming maar kleinschalige 

nevenbestemmingen die verband houden en combineerbaar zijn met 

het wonen zijn eveneens in beperkte mate toegelaten. 

Om te zorgen dat het bestaand patrimonium aan sociale woningen  

niet vermindert wordt er gekozen om het wonen in de zone exclusief 

hiervoor te reserveren. 

In deze zone zijn reeds wegen aanwezig. Deze mogen behouden 

blijven of verwijderd worden maar de aanleg van nieuwe is ook 

toegelaten 

Deze zone is hoofdzakelijk bestemd voor wonen en daarnaast 

voor kleinschalige aanvullende functies zoals handel, horeca, 

diensten, kantoren die het wonen ondersteunen.  

Deze aanvullende functies zijn enkel toegelaten op het 

gelijkvloers. 

 

 

 

In deze zone is, voor wat betreft de functie wonen, enkel sociale 

woningbouw toegelaten. 

De aanleg van wegen is toegelaten. 

Inrichting 

 

 

 

 

Het gebied wordt ontsloten via de Frans De Mildreef, Langs de 

appartementen bevinden er zich bedieningswegen en 

parkeerplaatsen. 

De bestaande gebouwen mogen verbouwd worden en de bestaande 

wegen en verhardingen kunnen behouden blijven.  

Het betreft hier ‘oudere’ sociale appartementen. Bij grondige 

verbouwing of herbouw stijgt normaal gezien de vloeroppervlakte per 

Bestaande gebouwen mogen verbouwd worden. 

Op het ogenblik dat er gebouwen gebouwd of herbouwd worden 

zullen volgende randvoorwaarden gelden: 

- de max. toegelaten bvo is de huidige bvo + max. 20%. 

- de bebouwde en verharde oppervlakte zal niet hoger zijn 

dan 50% van de zoneoppervlakte en de 

onbebouwde/onverharde oppervlakte wordt onderdeel van 

SW1 
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woonentiteit i.f.v. de bestaande reglementering. Om het aantal 

woonentiteiten gelijk te houden wordt een beperkte verhoging van de 

bestaande bvo toegelaten. 

Om naar de toekomst andere invullingen en ook de realisatie van de 

groenas langs de Schelde mogelijk te maken wordt een aangepaste 

zonering voorzien die een meer toekomstgerichte ontwikkeling 

mogelijk maakt. Hierbij wordt er afgestapt van een gedetailleerde 

zonering en worden er enkel uitspraken gedaan over de bouwhoogte 

en de terreinbezetting. 

Aangezien de ontwikkelingen in dit stedelijk woongebied een zekere 

duurtijd zullen kennen door zijn omvang en complexiteit, werd er 

gekozen voor flexibele voorschriften, die binnen het streven naar 

kwaliteit, toch een aantal kwaliteitsvolle varianten mogelijk maken. 

Daarom zal elke belangrijke vergunningsaanvraag voor nieuwe of te 

herbouwen gebouwen getoetst worden aan bijkomende 

afwegingscriteria. 

Hiertoe kan het nuttig zijn om de vergunningverlenende overheid 

bijkomende informatie te bezorgen bijvoorbeeld onder de vorm van 

een inrichtingsplan voor het volledige deelgebied. Dit plan kan 

bijkomende informatie bevatten over onder meer de schaal, de 

morfologie en inpassing van de bebouwing in de omgeving, de 

(interne)ontsluiting, de wijze waarop er een antwoord wordt gegeven 

op het vlak van woonkwaliteit, de parkeeroplossing, de manier waarop 

dit project zich verhoudt t.o.v. de toekomstige bouwprojecten met 

bijhorende timing, de inrichting openbaar domein, een eventuele 

fasering, de aanwezigheid van waardevol groen, de 

waterhuishouding, enz. 

de groenas. 

- de bouwhoogte bedraagt maximaal 8 bouwlagen. 

- er zijn minstens drie groene verbindingen tussen de 

groenas deel Schelde en het noordelijk deel verplicht. 

- de grondinname en verhardingen voor wegen en 

maaiveldparkings worden tot een minimum beperkt. 

Parkeren gebeurt zoveel mogelijk ondergronds of 

gestapeld. 

 

Iedere stedenbouwkundige of verkavelingsaanvraag die 
betrekking heeft op nieuwbouw of herbouw en die een belangrijk 
impact heeft op de totaliteit van het deelgebied moet beoordeeld 
worden rekening houdend met een kwalitatieve ontwikkeling van 
de totaliteit van de zone en de ruime omgeving en zal getoetst 
worden aan volgende afwegingscriteria, voor zover relevant : 

 de ordening van het gebied met aanduiding van de functies 
en van de inplanting en de hoogte van de bebouwing; 

 de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, 
privacy, ontsluiting, uitzicht, voldoende buitenruimte, enz. 

 de interne ontsluiting 

 de mobiliteit en de parkeervoorzieningen 

 de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en 
verharde gedeelten, de groene ruimten met aanduiding van 
beplante en verharde gedeelten (omgevingsaanleg), …; 

 de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling; 

 de bereikbaarheid voor openbaar vervoer; 
 het waterbeheer en de natuuraspecten. 
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 Zone voor stedelijk wonen 
(categorie 1a “woongebied” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties  Stedenbouwkundige voorschriften  

Bestemming 

 

De bestemming “stedelijk woongebied” betekent hier dat er naast de 

woonfunctie ook andere functies toegelaten zijn en dat al die functies 

ook met elkaar mogen verweven worden. 
De niet-woonfuncties moeten uiteraard verenigbaar zijn met het wonen. 

Detailhandel, kantoren, diensten, gemeenschapsvoorzieningen e.d. 

liggen het meest voor de hand.  

Nieuwe bedrijven liggen wat moeilijker maar kunnen indien voldoende 

verenigbaar met de (woon)omgeving. 

Bestaande bedrijven kunnen verder functioneren als dit op milieuvlak 

verantwoord is.  
Dit algemeen principe wordt hieronder verfijnd per deelzone. 

 

SW2a : dit gebied is moeilijk bereikbaar waardoor economische 

activiteiten minder aangewezen zijn. Bestaande bedrijven die nu het 

grootste deel van het gebied innemen kunnen wel verder functioneren. 

De bedrijfsgebouwen zijn weinig bruikbaar voor andere economische 

activiteiten en zeker niet voor wonen. Een volledige herontwikkeling van 

het gebied naar wonen vormt hier de visie.  

SW2c : Naast een beperkt aantal woningen aan straatzijde is hier 

slechts één bedrijf aanwezig aan de zijde van de Schelde. De omgeving 

is verder een woonomgeving. Het bedrijfsterrein heeft een beperkte 

terreinomvang en is moeilijk bereikbaar via de smalle Loskaai. Daarom 

wordt hier geopteerd voor een herontwikkeling naar wonen. 

SW2b : is nu een zeer gemengde zone met een grote verscheidenheid 

aan functies. Door de brede en grote percelen en het bestaand 

gebouwenpatrimonium is deze verder geschikt voor diverse functies.  

 

 

In deze zone zijn reeds wegen aanwezig. Deze mogen behouden 

blijven of verwijderd worden maar de aanleg van nieuwe is ook 

Deze zone is algemeen bestemd voor wonen vermengd met 

handel, horeca, diensten, gemeenschapsvoorzieningen, 

kantoren en bedrijven… voor zover deze niet-woonfuncties 

verenigbaar zijn met het wonen. 

 

 

 

 

 

 

Dit algemeen bestemmingsvoorschrift wordt per zone als volgt 

beperkt : 

SW2a en SW2c :Toegelaten functies zijn wonen en op het 

gelijkvloers ook de andere bovenaan vermelde functies. 

Nieuwe bedrijven zijn niet toegelaten maar bestaande mogen 

wel worden verdergezet. 

 

 

 

 

 

 

 

SW2b :Toegelaten functies zijn hier deze bovenaan vermeld. 

Bestaande bedrijven mogen worden verdergezet en nieuwe 

dienstverlenende en groothandel/distributiebedrijven zijn 

toegelaten maar nieuwe productiebedrijven worden 

uitgesloten. 

De aanleg van wegen is toegelaten. 

SW2 
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toegelaten. 

Inrichting 

 

 

 

 

Algemeen 

In het grafisch plan zijn er ‘voorbouwlijnen’ aangegeven. Die geven aan 

waar de woningen moeten ingeplant worden. De voorbouwlijn volgt 

strikt de bestaande bebouwing langs de Hundelgemsesteenweg maar 

is indicatief langs de spoorlijn of de groenas langs de Schelde. Tussen 

die stroken wordt geen wonen toegelaten. 

De zone wordt gekenmerkt door verschillende woningtypologieën. De 

bouwverordening legt reeds beperkingen op aan de omvorming van 

bestaande eengezinswoningen naar meergezinswoningen.  

Er wordt verder gekozen om overal een iets hogere bebouwing voor 

woningen toe te laten. Daar zijn appartementen dan ook op hun plaats 

of eventueel ook schakelwoningen.  

Om deze redenen is het niet zinvol van bepaalde woningtypologieën op 

te leggen. 

Er zijn ook enkele niet beschermde maar te behouden gebouwen 

waarvan een aantal op de Inventaris Onroerend erfgoed voorkomen 

(zie aanduiding grafisch plan). 

Aangezien de ontwikkelingen in dit stedelijk woongebied een zekere 

duurtijd zullen kennen door zijn omvang en complexiteit, werd er 

gekozen voorflexibele voorschriften, die binnen het streven naar 

kwaliteit, toch een aantal kwaliteitsvolle varianten mogelijk maken. 

Daarom zal elke belangrijke vergunningsaanvraag in de deelzones 

SW2a, SW2b en SW2c voor nieuwe of te herbouwen gebouwen 

getoetst worden aan bijkomende afwegingscriteria. 

Hiertoe kan het nuttig zijn om de vergunningverlenende overheid 

bijkomende informatie te bezorgen bijvoorbeeld onder de vorm van een 

inrichtingsplan voor het volledige deelgebied. Dit plan kan bijkomende 

informatie bevatten over onder meer de schaal, de morfologie en 

inpassing van de bebouwing in de omgeving, de (interne)ontsluiting, de 

wijze waarop er een antwoord wordt gegeven op het vlak van 

woonkwaliteit, de parkeeroplossing, de manier waarop dit project zich 

verhoudt t.o.v. de toekomstige bouwprojecten met bijhorende timing, de 

inrichting openbaar domein, een eventuele fasering, de aanwezigheid 

van waardevol groen, de waterhuishouding, enz. 

 

 

Algemeen 

De in het grafisch plan aangegeven voorbouwlijnen worden 

gevolgd voor de inplanting van de woningen. 

 

 

 

Binnen de bestemming wonen zijn diverse woningtypologieën 

toegelaten (zoals eengezins-, schakel- of 

meergezinswoningen) 

 

 

 

 

 

Gebouwen met een aanduiding ‘waardevol’ mogen niet worden 

gesloopt. 

 

Iedere stedenbouwkundige of verkavelingsaanvraag die 

betrekking heeft op nieuwbouw of herbouw voor deelzone 

SW2a, SW2b en SW2c en die een belangrijk impact heeft op 

de totaliteit van het deelgebied moet beoordeeld worden 

rekening houdend met een kwalitatieve ontwikkeling van de 

totaliteit van de zone en de ruime omgeving en zal getoetst 

worden aan volgende afwegingscriteria, voor zover relevant. 

 de ordening van het gebied met aanduiding van de functies 

en van de inplanting en de hoogte van de bebouwing; 

 de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, 

privacy, ontsluiting, uitzicht, voldoende buitenruimte, enz. 

 de interne ontsluiting 

 de mobiliteit en de parkeervoorzieningen 

 de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en 

verharde gedeelten, de groene ruimten met aanduiding van 

beplante en verharde gedeelten (omgevingsaanleg), …; 

 de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling; 

 de bereikbaarheid voor openbaar vervoer; 

 het waterbeheer en de natuuraspecten. 
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Per deelzone 

Dit gebied is voornamelijk ingenomen door bedrijfsgebouwen van twee 

bedrijven (langs de zuidzijde Frans De Mildreef) en enkele woningen 

langs de noordzijde van de zelfde straat. 

De visie voor de inrichting van dit gebied voorziet op hoofdlijnen een 

bouwstrook langs de spoorweg en een bouwstrook langs de groenas. 

De gebouwen worden op een voldoende afstand van de spoorweg 

ingeplant. 

De Frans De Mildreef ontsluit echter maar een klein deel van dit gebied. 

Daarom is de aanleg van (een) bijkomende ontsluitingsweg(en) 

toegelaten of zelfs noodzakelijk. Deze is indicatief aangegeven. 

De bouwhoogte in de omgeving dient als referentie. 

 

De zone heeft een breedte van meer dan 150m.  

Om te vermijden dat er volledig gesloten gevelwanden ontstaan, 

moeten er op regelmatige afstanden, min. om de 40m, onderbrekingen 

worden voorzien in de bebouwing . 

Enkele woningen, waaronder de twee bedrijfswoningen die bij de 

bedrijven horen, zijn als ‘waardevol’ gecatalogeerd. Deze gebouwen 

worden behouden. 

Hieronder wordt schematisch aangegeven hoe dit gebied kan 

geherstructureerd en ontsloten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per deelzone 

Gebouwen worden zijde groenas of zijde spoorweg ingeplant 

of langs de Frans De Mildreef (zie indicatieve aanduidingen op 

grafisch plan). T.o.v. de spoorweg wordt er een bouwvrije 

strook gerespecteerd. 

Tussen deze “bouwstroken” zijn geen bijgebouwen toegelaten. 

De ruimte tussen de bouwstroken wordt onder meer gebruikt 

voor de aanleg van ontsluitingsinfrastructuur. 

Elke bouwzone is max. 15m diep. 

De bouwhoogte bedraagt max. 3 bouwlagen (zie ook 

algemene verordenende stedenbouwkundige voorschriften)  

De 45°-regel geldt t.o.v. de spoorweg en ook onderling tussen 

de bouwstrook langs de groenas en de spoorweg onderling.  

De bouwstroken worden op regelmatige afstanden 

onderbroken met bouwvrije stroken. De 45°-regel geldt voor 

de aan te houden zijdelingse afstand tussen deze gebouwen. 

Gebouwen met de aanduiding ‘waardevol’ worden behouden 

en geïntegreerd in de nieuwe ontwikkelingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SW2a SW2a 
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Aan de zijde van de Hundelgemsesteenweg bevinden zich een aantal 

gebouwen met een woonfunctie maar ook met een aantal economische 

activiteiten (vooral handel) De hoogte is erg variabel en bedraagt 

gemiddeld 3 bouwlagen.  

Achter de hoofdgebouwen bevinden er zich een aantal bijgebouwen 

meestal met één bouwlaag maar enkele oude fabrieksgebouwen gaan 

tot drie bouwlagen. In deze ‘bijgebouwen’ bevinden zich vooral handel 

en opslag maar bv. ook autobergplaatsen en ateliers. Een deel bestaat 

uit oude fabrieksloodsen. Deze vormen ook meestal één geheel met de 

functies in de hoofdgebouwen langs de Hundelgemsesteenweg. De 

meeste van deze gebouwen lopen door tot tegen het jaagpad. 

Om de bouwzone langs de Schelde bereikbaar te maken zijn er 

volwaardige (onder)doorgangen nodig vanaf de 

Hundelgemsesteenweg.  

 

 

 

 

Voor de zijde van de Schelde wordt er voor de gewenste toestand 

uitgegaan van een bouwstrook parallel aan en tegen de groenas. De 

groenas heeft een breedte van 10m te rekenen vanaf de grens van het 

jaagpad. De oppervlakte van de groenas telt mee voor de berekening 

van de groennorm. 

Om te vermijden dat één langgerekte gevelwand ontstaat langs het 

water is het nodig om op regelmatige afstanden onderbrekingen in de 

bebouwing te voorzien. 

Om de bouwzone langs de Schelde bereikbaar te maken zijn er 

volwaardige (onder)doorgangen nodig vanaf de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs de zijde van de Hundelgemsesteenweg worden de 

gebouwen op de zonegrens geplaatst (zie indicatieve bouwlijn 

op grafisch plan) 

De maximale bouwdiepte van de hoofdgebouwen is 15m. 

De bouwhoogte bedraagt max. 3 bouwlagen (zie ook 

algemene verordenende stedenbouwkundige voorschriften)  

Achter de hoofdgebouwen zijn enkel bijgebouwen toegelaten 

met een plat dak en met een max. hoogte van 4m. Bestaande 

gebouwen die hiervan afwijken, mogen behouden blijven.  

 

 

Bij de inrichting wordt er rekening gehouden met het 

bereikbaar houden/maken van de bouwzone zijde Schelde. Dit 

betekent dat er steeds een voldoende hoge en brede toegang 

moet aanwezig zijn of gecreëerd worden vanop de 

Hundelgemsesteenweg om de bouwzone aan de zijde van de 

Schelde te ontwikkelen. Bundeling van toegangen is 

toegelaten. 

Langs de zijde van de Schelde worden de gebouwen tegen de 

groenas ingeplant (zie indicatieve bouwlijn op grafisch plan).  

De maximale bouwdiepte van de gebouwen bedraagt 15m. 

De bouwhoogte bedraagt max. 3 bouwlagen met hellend dak 

of met een extra teruggetrokken vierde verdiep in geval van 

een plat dak (zie ook algemene verordenende 

stedenbouwkundige voorschriften)  

Er geldt een groennorm van 20m²/woonentiteit. 

Bestaande gebouwen/functies mogen behouden blijven. 

De 45°-regel geldt tussen de bouwstrook voor hoofdgebouwen 

SW2b 
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Hundelgemsesteenweg.  

Gebouwen met de aanduiding ‘waardevol’ worden behouden en 

geïntegreerd in de nieuwe ontwikkelingen.  

Hieronder wordt schematisch aangegeven hoe dit gebied kan 

geherstructureerd en ontsloten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Aan de zijde van de Hundelgemsesteenweg bevinden zich een aantal 

gebouwen met hoofdzakelijk een woonfunctie en een hoogte van 

ongeveer 3 bouwlagen. Achter de hoofdgebouwen zijn er een beperkt 

aantal lagere bijgebouwen. Deze bestaande situatie vormt hier de 

referentie.  

Voor het terrein dat zich tegen de Schelde bevindt, kiezen we voor 

bebouwing zonder bijgebouwen. In dit gebied bevinden zich immers 

geen herbruikbare gebouwen en wordt er resoluut gekozen voor nieuwe 

bebouwing met voldoende open ruimte rondom rond. Zo kan men tot 

een kwalitatieve woonomgeving komen. 

Het beschikbaar terrein is daar bovendien vrij ondiep wat in combinatie 

met de groenas beperkte bouwmogelijkheden oplevert.  

langs de groenas en de deze gelegen langs de 

Hundelgemsesteenweg onderling. (zie schematische 

aanduidingen links) 

De bouwstroken worden op regelmatige afstanden 

onderbroken met bouwvrije stroken. De 45°-regel geldt voor 

de aan te houden zijdelingse afstand tussen de gebouwen. 

Er wordt steeds een voldoende hoge en brede toegang 

behouden of gecreëerd over elk perceel of per twee aan 

elkaar grenzende percelen vanaf de Hundelgemsesteenweg 

om de bereikbaarheid van de bouwzone tegen de Schelde te 

garanderen. 

Gebouwen met de aanduiding ‘waardevol’ worden behouden 

en geïntegreerd in de nieuwe ontwikkelingen.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Langs de zijde van de Hundelgemsesteenweg worden de 

hoofdgebouwen op de zonegrens geplaatst (zie indicatieve 

aanduiding bouwlijn op grafisch plan) 

De maximale bouwdiepte van de hoofdgebouwen bedraagt 

15m. 

De bouwhoogte bedraagt max. 3 bouwlagen (zie ook 

algemene verordenende stedenbouwkundige voorschriften)  

Achter de hoofdgebouwen zijn enkel bijgebouwen toegelaten 

met een plat dak en een max. hoogte van 4m. Deze 

mogelijkheid geldt enkel voor de bestaande woningen die 

palen aan de Hundelgemsesteenweg. 

Langs de zijde van de Schelde worden de gebouwen ter 

SW2c 
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De Loskaai is op dit ogenblik zeer smal. De nieuwe bebouwing zal 

enkel bereikbaar zijn via deze Loskaai. Verder moet de Loskaai ook 

zorgen voor een verbinding voor fietsers en voetgangers naar de 

groenas. Verbreding is dus nodig.  

De bebouwing blijft op een voldoende afstand van de perceelsgrenzen 

van de aanpalende bebouwing. Ook onderling tussen de gebouwen 

wordt er voldoende afstand voorzien om een voldoende lichtinval, 

privacy en woonkwaliteit te garanderen. 

De bouwhoogte in de omgeving dient als referentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel ten oosten van de Loskaai 

- deel ten oosten van loskaai 

hoogte van de groenas of de langs de verbrede Loskaai 

ingeplant (zie schematische aanduidingen op grafisch plan).  

De bouwhoogte van de hoofdgebouwen bedraagt max. 3 

bouwlagen met hellend dak of een teruggetrokken verdiep (zie 

ook algemene verordenende stedenbouwkundige 

voorschriften) 

Voor bebouwing geldt de 45°-regel t.o.v. de aanpalende 

achterperceelsgrenzen. 

Zie hiervoor ook de schematische aanduiding links. 

De Loskaai wordt verbreed om: 

- de nieuwe bebouwing tegen de groenas bereikbaar te 

maken voor autoverkeer  

- een voldoende breed fiets- en wandelpad als verbinding 

tussen de Hundelgemssesteenweg en de groenas te 

creëren 

 

 

 

 

 Zone voor stedelijk wonen  
(categorie 1a “woongebied” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 
Het betreft de gebouwen in het kasteelpark van het ‘Kasteel van 

Zwijnaarde’. Alle gebouwen zijn volgens het gewestplan zonevreemd 

binnen de bestemming “parkgebied” maar wel beschermd als 

monument. Het kasteel heeft een horecafunctie. Het ene koetshuis 

heeft ook een horecafunctie gecombineerd met het clubhuis van de 

golfclub. Het ander koetshuis bevat twee woningen, een magazijn met 

onderhoudsmateriaal voor het park en het bureau en binnen-

oefenruimte voor de golfclub.  

De gebouwen krijgen een aangepaste bestemming die toelaat om de 

Deze zone is bestemd voor wonen, horeca, 

gemeenschapsvoorzieningen, kantoren en voorzieningen die 

verband houden met de functies die toegelaten zijn in het park 

of met het beheer en het onderhoud van het park. 

SW3 
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huidige activiteiten verder te zetten maar ook voor eventuele andere 

behoeften krijgt het begrip “stedelijk woongebied” een voldoende 

ruime invulling. 

Inrichting 

 

 

Vermits het hier om beschermde monumenten gaat zullen 

stedenbouwkundige aanvragen door de bevoegde diensten worden 

bekeken. Het uitvoeren van werken aan deze gebouwen zal rekening 

houden met de erfgoedwaarde. 

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning of/voor 

wijzigingen aan deze gebouwen worden getoetst aan het 

behoud/de zorg van/voor bouwkundig erfgoed  

Bij het renoveren of verbouwen van dit gebouw moet men 

maximaal rekening houden met haar erfgoedwaarde. 

 

 

 Zone voor tuinen 
(categorie 1a “woongebied” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 
Het gaat hier om enkele bestaande tuinen of onbebouwde 

gronden palend aan de fly-over van de B401. Bebouwing zo dicht 

bij die drukke verkeersader is daar niet gewenst omdat de 

woonkwaliteit er beperkt is. Dit is ook niet mogelijk omdat het 

verplicht is een bouwvrije strook van 30 m te respecteren langs 

het hoofdwegennet. Vermits deze gronden palen aan bestaande 

of toekomstige woningen, is een bestemming voor tuinen wel 

geschikt. 

Deze zone is enkel bestemd voor de inrichting als tuin. 

 

Inrichting 

 

 

Vermits het hier eigenlijk gaat over een bouwvrije strook 

langsheen autosnelwegen is het niet de bedoeling dat er hier 

bijgebouwen worden opgericht of dat er verhardingen worden 

aangebracht. 

Verhardingen en gebouwen zijn niet toegelaten. 

 
  

T 
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 Zone voor parkeergebouw 
(categorie 1a “woongebied” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 

De stad wil hier een publiek parkeergebouw realiseren als 

onderdeel van het parkeer- en mobiliteitsbeleid. De zone krijgt 

hiervoor een exclusieve bestemming. Aanvullende constructies 

zoals bijvoorbeeld een constructie waardoor de voertuigen 

rechtstreeks vanop de B401 het parkeergebouw kunnen 

binnenrijden of andere constructies die nodig zijn voor het goed 

functioneren van het parkeergebouw zijn eveneens toegelaten.  

De zone is hoofdzakelijk bestemd voor het oprichten van een 

parkeergebouw. Constructies in functie van de bereikbaarheid en het 

goed functioneren van het parkeergebouw en beperkte aanvullende 

functies evenals groenaanleg zijn eveneens toegelaten. 

Inrichting 

 

 

 

 

De toegelaten bouwhoogte is afgestemd op die van de 

omgeving. Parkeren op het dak is toegelaten mits niet zichtbaar 

vanop de Hundelgemsesteenweg.  

Vooral de gevel zijde Hundelgemsesteenweg wordt met een 

kwalitatieve architectuur afgewerkt zodat de invloed van deze 

infrastructuur op de onmiddellijk omgeving aanvaardbaar blijft. 

Om een efficiënte parking mogelijk te maken op dit driehoekig 

perceel wordt bouwen tot op de rand van de zone toegelaten.  

In dit gebied is er nu redelijk wat (hoogstammig) groen aanwezig. 

Dit zal bij de bouw van het parkeergebouw verdwijnen. Er wordt 

gezocht naar een vorm van compensatie bv. een groendak, 

groene gevels, een stuk openbaar groen, een stedelijk plein... 

De bouwhoogte bedraagt maximaal 15m langs de 

Hundelgemsesteenweg. 

Er mag tot op de rand van de bouwzone gebouwd worden. 

Een extra parkeerlaag op het dak is toegelaten onder een hoek van 

45°. 

Een constructie op het dak met een ruimte-inname van max. 10% 

ten aanzien van de footprint van het gebouw en met een max. 

hoogte van 6m is eveneens toegelaten onder een hoek van 45°. 

De niet bebouwde delen van het terrein moeten worden ingericht als 

publieke groenzone/publiek plein. 

 

 

  

Pg 
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 Zone voor publiek groen en gemeenschapsvoorzieningen 
(categorie 1a “woongebied” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 

Dit gebied is op dit ogenblik deels een publiek buurtpark, deels 

een ongebruikte ruimte onder de B401 (fly-over) 

Dit voorschrift doet ter hoogte van de fly-over enkel uitspraken 

over de ruimte op maaiveldniveau. Het voorschrift voor de fly-

over volgt verder onder ‘zone voor overbrugging’. 

Bedoeling is om onder de fly-over een buurtparking en een 

buurtsporthal te realiseren.  

De zone is bestemd voor publiek groen, voor een buurtparking en 

een buurtsporthal. 

De draagstructuur van de fly-over, die over deze zone loopt, is 

eveneens toegelaten. 

 

Inrichting 

 

 

 

De sporthal kan wellicht niet volledig onder de fly-over geschoven 

worden zodat een beperkt deel, het entreegedeelte, in het 

buurtpark zal komen te liggen.  

De inrichting van dit gebied wordt uitgewerkt via een 

inrichtingsplan. Omdat deze zone doorsneden wordt met heel 

wat infrastructuren wordt in dit inrichtingsplan de ruime omgeving 

mee bestudeerd. 

De buurtparking en de buurtsporthal worden maximaal onder de fly-

over geschoven. 

 

De inplanting van de toegelaten functies houdt rekening met de 

randvoorwaarden die vanuit het beheer en het onderhoud van de fly-

over wordt gesteld en vanuit het optimaal functioneren ervan voor de 

buurt. 

Het bestaand publiek groen moet maximaal behouden blijven. 

 
 

 
Zone voor recreatie en gemeenschapsvoorzieningen 

(categorie 3 ”recreatie” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 

Het gaat hier in eerste instantie om een gebied waar diverse vormen 

van dagrecreatie zoals sport- en recreatievoorzieningen, volkstuinen 

e.d. mogelijk zijn met hun bijhorende infrastructuur zoals parkings, 

kleedkamers, cafetaria, clubgebouwen, opslagruimten e.d. 

Deze bestemming wordt verruimd met andere 

(gemeenschaps)voorzieningen die niet onder de noemer 

In deze zone zijn alle sport- en recreatieve functies toegelaten 

die onder de noemer “dagrecreatie” vallen. 

Andere (gemeenschaps-)voorzieningen die geen dagrecreatie 

zijn maar die verband houden met de sport- en 

recreatieactiviteiten zijn eveneens toegelaten. 
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‘dagrecreatie’ vallen maar toch verband houden met sport- en 

recreatieactiviteiten. Het kan hierbij om bebouwde functies (bv. een 

sporthotel) gaan maar ook om onbebouwde (bv. groenvoorzieningen). 

Inrichting 

 

Het groen dat zich in de rand van de hoofdverkeerswegen en de 

spoorweg bevindt moet maximaal behouden blijven.  

Het aanwezige groen in de rand van de zone wordt maximaal 

behouden. 

 
 

 Zone voor bos 
(categorie 5 “bos” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 

Deze zone vormt geen schakel van groenas-4 maar is takt er wel op aan. 

Het gaat hier om een waardevol bestaand bos dat moet worden 

behouden. 

Het industriegebied volgens het gewestplan wordt met dit RUP 

ingekrompen en dus deels omgezet naar ‘zone voor bos’  

Deze zone is bestemd voor het behoud, de inrichting en het 

beheer van het bestaand bos. 

Inrichting 

 

 

 

 

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. Het schematisch tracé uit het 

grafisch plan wordt hiertoe gevolgd. De oude spoorwegaftakking wordt 

gebruikt voor de uitbouw van dit fiets- en wandelpad. 

Er zijn geen gebouwen en geen verhardingen toegelaten 

tenzij voor fiets- en wandelpaden.  

De oude spoorwegbedding wordt onderdeel van het fiets- en 

wandelpadennet.  

Het beheer zorgt voor een maximaal behoud en ontwikkeling 

van de natuurwaarden van dit bos. 

 
 

 Zone voor groenbuffer (in overdruk) 
(categorie 2 “bedrijvigheid” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 

Deze bestemming komt enkel voor ter hoogte van het Instituut 

Nucleaire Wetenschappen (INW) van de UGent met bestemming 

industriegebied. Industriegebieden moeten gebufferd worden en 

de buffer moet zich op eigen terrein situeren. 

Het bestaand bos vervult de rol van een groenbuffer ten overstaan 

van het aanpalend industriegebied. Deze zone is daarom bedoeld 

voor het behoud, de inrichting en het beheer van het bestaand bos 

als groenbuffer. 

B 
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De onderliggende gewestplanbestemming blijft gelden. 

Inrichting Het bestaand bos in de rand van het INW vervult hier ook de rol 

van groenbuffer en krijgt deze specifieke bestemming maar vormt 

één functioneel geheel met de zone voor bos. De breedte van de 

groenbuffer is conform de gebruikelijke breedtes volgens het 

gewestplan. 

De breedte van de groenbuffer bedraagt 20 m. Er zijn geen 

gebouwen en geen verhardingen toegelaten tenzij voor fiets- en 

wandelpaden.  

Het beheer zorgt voor een maximaal behoud en ontwikkeling van de 

natuurwaarden van deze groenbuffer en bos. 

 
 

 Zone voor groenbuffer/groenas (in overdruk) 

(categorie  2 “bedrijvigheid” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 

Volgens het gewestplan loopt het industriegebied door tot tegen 

de waterweg. Volgens de gewestplanvoorschriften moet er een 

bufferzone voorzien worden op de rand van het industriegebied. 

Deze zone, in overdruk bovenop de bestemming industriegebied, 

is dus in de eerste plaats bedoeld als groenbuffer voor het 

aanpalende industriegebied. 

Deze groenbuffer valt ook samen met de groenas die langs de 

Schelde wordt voorzien. De groenas zelf omvat naast groen ook 

een fiets- en wandelpad. 

Het fiets- en wandelpad valt dan weer samen met het jaagpad of 

de dienstweg die langs de Schelde loopt. 

De jaagpaden/dienstwegen zijn in de eerste plaats dienstwegen 

die van functioneel belang zijn voor het beheer en de exploitatie 

van de waterwegen. 

De aanwezigheid van de Schelde biedt ook mogelijkheden voor 

de aanpalende bedrijven voor een bevoorrading via het water. 

Hiervoor zijn dan overslagconstructies nodig. 

Bestaande gebouwen binnen deze zone dienen op termijn te 

verdwijnen zodat de buffer overal een voldoende breedte kan 

krijgen. 

Deze zone is in overdruk op de grondbestemming ‘industriegebied’ 

volgens het gewestplan bestemd als groenbuffer voor het 

aanpalende industriegebied. 

Toegelaten zijn ook : 

- jaagpaden en dienstwegen en tevens alle werken en handelingen 

noodzakelijk voor het beheer en de exploitatie van de waterweg 

- overslagconstructies voor de aanpalende bedrijven 

- fiets- en wandelpaden 

- groenaanleg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaande gebouwen mogen niet verbouwd, herbouwd of uitgebreid 

worden tenzij omwille van milieuvoorwaarden of 

gezondheidsredenen. 



Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning   
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (nr. 160) Groenas 4 - Bovenschelde 

 

Definitief RUP 
68 

De realisatie van de zone voor groenbuffer/groenas tussen de 

punten A en B zal niet mogelijk zijn wanneer het aanpalend 

terrein zal worden ingevuld met watergebonden 

bedrijfsactiviteiten. De continuïteit van deze groenbuffer/groenas 

langs de Schelde en het bijhorende fiets- en wandelpad zal in dat 

geval niet kunnen gewaarborgd worden. In dat geval is er 

voorzien in een omlegging van het fiets- en wandelpad rond het 

terrein (zie reservatiezone voorfiets-en wandelpad) 

Wanneer de groenbuffer/groenas tussen de punten A en B niet kan 

worden gerealiseerd vervalt deze bestemming in overdruk en geldt 

de onderliggende bestemming van ‘industriegebied’ volgens het 

gewestplan ten volle. 

 
 

 Reservatiezone voor fiets- en wandelpad (in overdruk)  

 

(categorie 1a “woongebied” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 

Tussen de punten A en B van de zone voor groenbuffer/groenas 

is de continuïteit van de groenbuffer/groenas langs de Schelde 

en het bijhorende fiets- en wandelpad niet mogelijk wanneer het 

aanpalende terrein wordt aangewend voor watergebonden 

bedrijfsactiviteiten. 

Een omlegging van het fiets- en wandelpad rond het terrein is in 

dit geval de enige oplossing. Dit wordt mogelijk gemaakt via deze 

reservatiezone. 

Deze zone is bestemd voor de aanleg van een fiets- en wandelpad 

met bijhorende groenaanleg. De aanleg van dit fiets- en wandelpad is 

enkel toegelaten wanneer de doortrekking van de 

groenbuffer/groenas met fiets- en wandelpad langs de Schelde 

tussen de punten A en B niet mogelijk is. 

Wanneer de groenbuffer/groenas langs de Schelde tussen de punten 

A en B wel kan worden gerealiseerd vervalt deze reservatiezone en 

geldt de onderliggende bestemming ‘industriegebied’ volgens het 

gewestplan ten volle. 

Inrichting 

 

 

Voor deze zone is een beperkte breedte van 10m voorzien omdat 

het hier niet gaat om een groenas maar enkel om een fiets- en 

wandelpad met beperkte groenaanleg. 

Naast de nodige verhardingen voor het fiets- en wandelpad wordt de 

resterende  ruimte gebruikt voor begeleidende groenaanleg. 

 
  



Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning   
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (nr. 160) Groenas 4 - Bovenschelde 

 

Definitief RUP 
69 

 

 Zone voor groenas  

(categorie 1a “woongebied” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 

De delen van de zone voor groenas die palen aan de Schelde 

vormen een onderdeel van groenas-4, een belangrijke groenas 

op het niveau van de stad. De overige delen van de zone voor 

groenas zijn meer lokale groenassen die in verbinding staan met 

de ‘hoofd-groenas’. 

Elke segment van de hoofd-groenas, dus de delen die zich langs 

de Schelde situeren, bevat steeds een fiets- en wandelpad. 

Dit fiets- en wandelpad kan samenvallen met ofwel : 

- de bestaande jaagpaden of dienstwegen die langs de 

Schelde lopen. 

- de bestaande openbare wegen die langs de Schelde 

lopen 

Bestaande openbare wegen mogen ook ‘ontdubbeld’ worden in 

een weg voor gemotoriseerd verkeer en een jaagpad of 

dienstweg dat dan ook kan dienen als fiets- en wandelpad. 

Het is niet de bedoeling om nieuwe wegen voor gemotoriseerd 

verkeer aan te leggen. 

De jaagpaden/dienstwegen/straten langs de Schelde blijven 

toegelaten in de groenas.  

De rand van deze zone situeert zich aan de zijde van de Schelde 

op de grens met het water (scheidingsgrens water/oever) en de 

breedte zoals voorzien in het grafisch plan wordt vanaf daar 

gemeten. 

Uitzondering hierop vormt de groenas t.h.v. zone SW2. Daar 

wordt de breedte van de groenas gemeten vanaf de rand van de 

dienstweg van de waterbeheerder. 

De breedte van deze zone is variabel tussen circa 10 en 40m en 

Deze zone is bestemd als groenas. 

Binnen deze groenas zijn volgende zaken toegelaten: 

- jaagpaden en dienstwegen en tevens alle werken en handelingen 

noodzakelijk voor het beheer en de exploitatie van de waterweg 

- fiets- en wandelpaden 

- groenaanleg 

- openbare wegen voor gemotoriseerd verkeer (enkel waar deze 

reeds bestaan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het grafisch plan is de breedte van de groenas aangeduid. Voor 

de meeste van deze aanduidingen wordt er gemeten vanaf de rand 

van het water. Ter hoogte van de zone SW2 wordt de breedte van de 

groenas echter gemeten vanaf de buitenrand van de dienstweg. 
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is op het grafisch plan af te lezen. 

Inrichting 

 

 

 

 

Binnen deze zone bevinden zich reeds heel wat natuurwaarden. 

Deze vormen een essentieel onderdeel van de groenas. Het 

behoud ervan is evident en verdere ontwikkeling is nodig om de 

groenas sterker te materialiseren. 

In deze zone bevinden zich nu delen van 

appartementsgebouwen (t.h.v. zone SW1), bedrijfsgebouwen 

(t.h.v. zone SW2) en een parking (t.h.v. de ijspiste) . Het is niet 

de bedoeling dat deze gebouwen nog worden uitgebreid of 

heropgebouwd maar onderhoudswerken kunnen uiteraard wel 

zodat deze verder kunnen gebruikt worden voor het wonen. De 

bestaande parking kan eveneens verder functioneren tot die 

wordt verplaatst uit de groenas. 

De aanwezige natuurwaarden worden behouden en verder 

ontwikkeld 

 

 

Herbouwen of verbouwen van gebouwen in deze zone is niet 

toegelaten. Enkel de noodzakelijke onderhoudswerken zijn 

toegelaten. 

 

 

 

De bestaande parking kan verder worden gebruikt en onderhouden. 

Uitbreiding of heraanleg is niet toegelaten. 

 
 
 

Zone voor industrie met nabestemming bos  

(categorie 2 “bedrijvigheid” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 

Het gaat om een terrein, dat gebruikt wordt door een bedrijf, 

gespecialiseerd in bagger- en waterbouwkundige werken, voor 

opslag in openlucht van diverse materialen, en waarvoor een 

milieuvergunning klasse II is verleend tot 23 april 2029, o.m. voor 

herstellen en onderhoud van motorvoertuigen, opslag van 

(ontvlambare) gassen en vloeistoffen, behandelen en ontvetten 

van metalen.  

Het is de bedoeling om de bestemming industrie toe te laten 

zolang de huidige activiteiten die ten dienste staan van de 

bagger- en waterbouwkundige werken, verder gezet wordt op dit 

terrein. Indien de huidige activiteiten die ten dienste staan van de 

bagger- en waterbouwkundige exploitatie, op deze locatie 

Bestemming: 

De bestemming is industrie. Enkel activiteiten die in functie staan van 

bagger- en waterbouwkundige exploitatie zijn toegelaten. 

Seveso-activiteiten zijn verboden. 

 

Nabestemming: 

De nabestemming is bos.  

De nabestemming gaat in vanaf de volledige stopzetting van de 

activiteiten in functie van bagger- en waterbouwkundige werken. De 

stopzetting van de activiteiten wordt geacht plaats te vinden bij einde 

van de milieuvergunning, indien geen verlenging of hernieuwing is 

aangevraagd, of van zodra de activiteiten op deze locatie niet meer in 
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worden stopgezet, dooft de bestemming industrie uit en treedt de 

nabestemming bos in werking.  

De nabestemming gaat niet in ten gevolge 

eigendomsoverdrachten, mits de toegelaten activiteiten ten 

dienste blijven staan van bagger- en waterbouwkundige industrie. 

functie staan van bagger- en waterbouwkundige werken. 

 

Inrichting 

 

 

 

 

 

In geval van bestemming industrie zijn er geen 

inrichtingsvoorschriften nodig. 

In geval van nabestemming bos: het terrein wordt vrijgemaakt 

van alle verhardingen en bebouwing waarna een spontane of 

gestuurde natuurontwikkeling mogelijk is. In dat geval kan het 

aanpalende jaagpad (gelegen in de zone voor groenas), dat nu 

niet kan gebruikt worden door de aanwezigheid van een 

watergebonden bedrijf, terug functioneren als fiets- en wandelpad 

en een onderdeel worden van de groenas. 

Bestemming industrie: - 

 

Nabestemming bos: het terrein moet volledig vrijgemaakt worden van 

alle verhardingen en eventuele bebouwing om nadien via spontane of 

gestuurde natuurontwikkeling als bos ingericht te worden. 

 

 

 

 

Zone voor reserve-industriegebied  

(categorie 2 “bedrijvigheid” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 

Binnen dit gebied is waardevol bos aanwezig. Alhoewel de 

bestemming industriegebied geldt, is het toch de bedoeling dit 

bos zo lang mogelijk te behouden. Daarom wordt het aangeduid 

als reservegebied-industriegebied. Het zal pas aangesneden 

mogen 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.  

Omdat deze zone paalt aan de groenas en waardevol bos zullen 

de activiteiten die hier worden voorzien qua aard, milieu-impact 

en architecturale uitstraling rekening houden met deze 

De bestemming reserve-industriegebied betekent dat: 

- de bestemming ‘industriegebied’ geldt 

- diverse economische activiteiten zijn er toegelaten van de 

traditionele bedrijfsactiviteiten tot kantoorachtigen. 

- autonome kantoren zijn niet toegelaten 

- de activiteiten houden qua aard, milieu-impact en architecturale 

uitstraling rekening met de aanpalende groenas en bos. 

Sevesobedrijven zijn verboden. 

- dit gebied slechts mag slechts aangesneden worden voor 

“industrie” op het ogenblik dat het aanpalende industriegebied, 

eigendom van de UG, volledig is ingenomen. 

- deze zone is in afwachting van de realisatie van de bestemming 
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omgevingskenmerken. Om die reden worden Sevesobedrijven 

dan ook verboden. 

‘industriegebied’ bedoeld voor het behoud, de inrichting en het 

beheer van het bestaand bos. 

Inrichting 

 

 

 

De natuurwaarden van het bestaande waardevolle bos moeten, 

zolang de bestemming industriegebied niet wordt gerealiseerd,  

integraal bewaard blijven. Hieruit volgt dan ook dat zo lang het 

bos behouden blijft er geen gebouwen zijn toegelaten. 

Het beheer zorgt voor een maximaal behoud en ontwikkeling van de 

natuurwaarden van dit bos in afwachting van de realisatie van de 

industriebestemming.  

 
 

 
Zone voor overbrugging (in overdruk)  

(categorie 8 “lijninfrastructuur” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 

Deze zone is nodig omdat het RUP Belle Vue in deze zone geen 

bebouwing toelaat op maaiveld behalve de draagconstructies van 

de brug zelf en verder de functie ‘parking met groenaanleg’  

In de zone ‘voor publiek groen en gemeenschapsvoorzieningen’ 

in dit RUP (zie voor), die onder de fly-over doorloopt, wordt nu 

wel bebouwing toegelaten. Om conflicterende voorschriften te 

vermijden is de wijziging van dit voorschrift dus nodig. 

Let wel op : de wijziging van het voorschrift betreft dus enkel het 

maaiveld. Aan het voorschrift van de verkeersinfrastructuur zelf 

wordt er niets gewijzigd. Dit zou ook niet kunnen zonder 

delegatiebevoegdheid vermits het hier over wegeninfrastructuur 

gaat die onder de bevoegdheid van het gewest valt. 

Het stedenbouwkundig voorschrift voor deze zone uit het RUP Belle 

Vue blijft behouden voor wat betreft de brugconstructie boven het 

maaiveld en wat betreft de draagconstructies van de brug zelf op 

maaiveld maar het verbod om er onder te bouwen wordt opgeheven. 

Naast de aanleg van publiek groen worden hier nu ook een 

buurtparking en gemeenschapsvoorzieningen (buurtsporthal) 

toegelaten. Zie de “zone voor publiek groen en 

gemeenschapsvoorzieningen”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

(categorie 1a “woongebied” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 

Het plangebied wordt doorsneden door een groot aantal 

hoofdinfrastructuren die belangrijke fysieke barrières vormen. De 

groenas bevindt zich wel aan de westzijde van de Schelde en 

belangrijke woongebieden net aan de andere zijde van de 

Schelde. Op strategische plaatsen is de bouw van bruggen of 

tunnels boven of onder deze infrastructuren dus nodig wil de 

groenas vanuit de woongebieden goed bereikbaar zijn. Het RUP 

voorziet hiervoor een aantal mogelijkheden ter hoogte van 

bestaande bruggen over deze infrastructuren. Deze plaatsen zijn 

hiervoor het meest geschikt omdat er reeds constructies 

aanwezig zijn. 

Omdat het hier over een reservatiezone gaat in overdruk blijft de 

huidige bestemming gelden. 

In deze zone zijn constructies toegelaten voor fiets- en wandelpaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderliggende bestemming “waterwegen” van het gewestplan 

blijft gelden. 

Inrichting 

 

 

 

 

Naast de B401 is, ten noorden van de Schelde, enkel een 

ondertunneling van de spoorweg mogelijk gecombineerd met een 

overbrugging van de Schelde. 

Op de andere plaatsen zijn enkel overbruggingen mogelijk van 

de Schelde bij voorkeur met constructies die om praktische 

redenen palen aan de bestaande bruggen. Landschappelijke 

integratie is belangrijk. 

De overbruggingen en tunnels voor fietsers en voetgangers worden 

maximaal geïntegreerd in het landschap. Op het plan is er een 

zekere marge voorzien voor de inplanting.  
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Fietspad/wandelpad (indicatieve aanduiding) 

(categorie 1a “woongebied” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 

De schematische aanduiding betekent dat er bij de inrichting van 

de zone een fiets- en wandelpad moet voorzien worden volgens 

het aangegeven tracé. 

De schematische aanduiding voorziet de aanleg van fiets- en 

wandelpaden.  

Inrichting 

 

 

 

 

Essentieel is dat het tracé een verbinding maakt tussen de begin- 

en eindpunten, hierbij aansluit op andere tracés van fiets- en 

wandelpaden zodat er een volledig netwerk wordt gevormd.   

Vermits het hier over een schematische aanduiding gaat kan het 

aangeduide tracé binnen een zekere marge verschoven worden. 

Deze fiets- en wandelpaden zorgen voor een continu netwerk van 

fiets- en wandelpaden. 

Het schematisch karakter van het tracé laat een zekere marge toe 

wat betreft de inplanting. 

 
 

 
Ontsluitingswegen (schematische aanduiding) 

(categorie 1a “woongebied” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 

 

De schematische aanduiding betekent dat er bij de inrichting van 

de zone een weg moet voorzien worden die geschikt is voor 

mechanisch verkeer  

De schematische aanduiding houdt de aanleg in van een 

ontsluitingsweg voor de bediening van de aanpalende zone voor 

mechanisch verkeer. 

Inrichting 

 

 

 

 

Deze weg moet in staat zijn om functies die reeds aanwezig zijn 

of voorzien zijn in de aanpalende zone te bedienen. 

Essentieel is dat het tracé een verbinding maakt tussen de begin- 

en eindpunten en hierbij aansluit op de bestaande wegen.  

Waar de aanduiding samenvalt met een bestaande weg wordt 

deze bestaande weg verder uitgebouwd (bv. door verbreden 

rooilijn). Vermits het hier over een indicatieve aanduiding gaat 

kan het aangeduide tracé binnen een beperkte marge 

verschoven worden. 

Deze ontsluitingsweg sluit aan op het bestaand netwerk van wegen. 

De aanleg is aangepast aan de functies die de stedenbouwkundige 

voorschriften voor de aanpalende zone(s) toelaten. 

De weg wordt mee ontworpen bij de inrichting van de zone die erdoor 

bediend wordt. 

Het indicatief karakter van het tracé laat een marge toe in alle 

richtingen van 10m wat betreft de juiste inplanting. 

 

 

 




