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Algemene stedenbouwkundige voorschriften  

De stedenbouwkundige voorschriften bestaan uit een deel ‘algemene voorschriften’ en 
een deel ‘bijzondere voorschriften’. De algemene voorschriften gelden in de mate dat de  
bijzondere voorschriften geen afwijkende regels voorzien. 
 
De onderstaande algemene voorschriften gelden voor alle deelgebieden die onder deze 
deelgemeente vallen. 
 
 
WIJZE VAN METEN EN GEHANTEERDE BEGRIPPEN  
 

Wijze van meten  
 
Bouwhoogte: de hoogte van het gebouw wordt uitgedrukt in het aantal bouwlagen of in aantal meter (zie verder 
bij de voorschriften). Indien de bouwhoogte wordt uitgedrukt in aantal meter, moet de bouwhoogte gemeten wor-
den tussen het gemiddelde maaiveldniveau ter hoogte van de buitengevels van het gebouw en de nokhoogte, d.i. 
het hoogste punt van het dak van het gebouw. 
 
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) van een gebouw: is de som van aan de buitenzijde gemeten vloeroppervlakte 
van alle vloerniveaus van de binnenruimten van het gebouw.  
De oppervlakte die functioneel behoort bij het programma telt mee voor de berekening van de BVO : de opper-
vlakte van binnentrappen, liften, sanitaire voorzieningen, opslagruimtes, technische ruimtes die rechtstreeks ge-
koppeld zijn aan de functie (serverruimte, archief, keukens bergingen …) en dergelijke worden op elk vloerniveau 
tot de bruto vloeroppervlakte gerekend. De oppervlakte van een zolder wordt als bruto vloeroppervlakte mee in 
rekening gebracht op voorwaarde dat deze als een functionele bouwlaag kan worden aangewend.  
De oppervlakte van de facilitaire voorzieningen op het niveau van het gebouw telt niet mee. Niet mee te rekenen 
zijn dus de ruimtes die niet voor functioneel gebruik in overeenstemming met de bestemming kunnen worden 
aangewend. Dit zijn parkeervoorzieningen zoals ondergrondse en half-ondergrondse auto- en fietsparkings (ste-
ken max. 1m uit boven het maaiveld), ruimtes voor technische voorzieningen op het niveau van het gebouw, in-
pandige of uitpandige laad- en losplatforms, vides , inpandige en uitkragende terrassen, dakterrassen, daktuinen, 
patio’s.  
 
Vloer/terreinindex (V/T) : De vloeroppervlakte komt overeen met de bvo van alle gebouwen in de bestemmings-
zone. De terreinoppervlakte komt overeen met de oppervlakte van de bestemmingszone. 
 

Gehanteerde begrippen 
 
Bestemming: de bestemming geeft de functies aan die toegelaten zijn. 
 

Bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op een gelijke hoogte liggende vloeren is be-
grensd. Een kelder, een ruimte onder een hellend dak, en een teruggetrokken dakverdiep (zie verder) worden niet 
meegerekend als bouwlaag. Een (half-)ondergrondse verdieping wordt als bouwlaag meegerekend, van zodra het 
plafond van deze laag meer dan 1 m boven het maaiveld uitsteekt. . 
 
Detailhandel: het verhandelen van goederen die gericht zijn op de eindconsument. 
 
Diensten: activiteiten gericht op een frequente dienstverlening naar de bevolking. Het betreft onder meer vrije 
beroepen, wasserijen, kapsalons, banken en verzekeringen, reisbureaus en bemiddelingsadvies en andere. Dan-
cings en aanverwante activiteiten kunnen niet onder deze noemer gevat worden. 
 
Eengezinswoning: gebouw bestaande uit één woning, waarbij de woning samenvalt met het volledige gebouw. 
Wordt ook beschouwd als een eengezinswoning: een woongebouw met een nevenfunctie die minder dan de helft 
van de netto vloeroppervlakte van het gebouw beslaat, en waarbij de rest van het gebouw volledig wordt ingeno-
men door één woning. 

Gemeenschapsvoorzieningen: dienstverleningen met een openbaar karakter. Het betreft onder meer onderwijs, 
crèches (publieke en private), cultuur en cultus, openbare voorzieningen, grootschalige studentenhuisvesting … 
 
Horeca: verwijst naar hotels, restaurants en cafés (dus exclusief dancings en aanverwante) 
 
Kantoren: zijn gebouwen waar men in het algemeen bureauwerkzaamheden verricht. 
 
Publiek groen: Een groene, afgebakende ruimte die voor iedereen toegankelijk is. De publieke toegang van en 
naar deze ruimte wordt verzekerd, hetzij rechtstreeks via de openbare weg, hetzij via een recht van doorgang. 
 
Meergezinswoning: gebouw bestaande uit minimum twee woningen, uitgezonderd schakelwoningen 
 
Schakelwoning: een zelfstandige woning (zoals gedefinieerd in het  Algemeen Bouwreglement) die onderdeel is 
van een gebouw dat bestaat uit twee of meer met elkaar verweven zelfstandige woningen, waarbij elke zelfstandi-
ge woning minstens gedeeltelijk op de begane grond is gebouwd, en waarbij de hoofdtoegang van elke zelfstandi-
ge woning rechtstreeks uitkomt op de openbare weg of op een oprit naar de openbare weg. 
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Stedelijk Woongebied (SW) – Buitenstedelijk Woongebied (BSW) 

Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 
Bestemmingsvoorschriften 

Het opzet van dit RUP is om via de generieke bestemmingszone ‘(buiten-) stedelijk woongebied’ een 
voorschrift te introduceren dat vergelijkbaar  is met de bestemmingszone ‘woongebied’ volgens het ge-
westplan : 
De nadruk ligt ook hier op het wonen maar bij het wonen horen  ook bepaalde activiteiten die sterk in rela-
tie staan tot de woonfunctie.  Meestal gaat het om inrichtingen, die veelvuldige relaties vertonen tot  het 
wonen en hierdoor deel uitmaken van de centrumvormende elementen,  die kenmerkend zijn voor het 
stadsleven.  

Het onderscheid tussen de bestemming “stedelijk woongebied” en “buitenstedelijk woongebied” heeft te 
maken met de ligging van het deelgebied in het stedelijk  gebied of in het buitengebied zoals afgebakend 
in het RSG en het gewestelijk RUP  voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent. 
Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift is voor beide gebieden dezelfde  maar de bijzondere voor-
schriften houden rekening met de verschillende visie  die voor beide gebieden geformuleerd werden. 

Verweving met andere activiteiten en voorzieningen die het wonen ondersteunen,is niet alleen toegelaten 
maar zelfs wenselijk voor zover deze andere activiteiten en voorzieningen qua aard en omvang verenig-
baar zijn met het wonen. 

Met kleinschalige verweving wordt bedoeld dat wonen gepaard gaat met kleinschalige andere functies 
(kleinere kantoren, detailhandel, lokale bedrijven,  enz), én dat deze andere functies niet opgericht worden 
als geïsoleerde (monofunctionele) entiteiten. Het is dus niet de bedoeling om grootschalige bedrijventer-
reinen, kantoorparken, detailhandelszones, e.d.m. tot stand te  brengen binnen  stedelijk woongebied. In 
bepaalde deelgebieden kunnen de voorschriften hierop afwijkingen voorzien. 

Volwaardige mogelijkheden tot verweving ontstaan maar indien men deze op het  niveau van het deelge-
bied (onderdeel van een deelgebied) beschouwt, en niet enkel op perceelsniveau. Een verweving op per-
ceelsniveau gecombineerd met de doelstelling dat het  wonen moet primeren (zie onder) kan immers de 
indruk  wekken dat de woonfunctie in elk project aanwezig moet zijn voor meer dan 50%,  
wat niet altijd wenselijk is (bv. in geval van een crèche of een vrij beroep waar het beroepsgedeelte meer 
dan de helft inneemt). In dit RUP betekent dit dus dat een perceel ofwel volledig ofwel gedeeltelijk  
met een woonfunctie kan worden ingevuld, maar ook eventueel volledig met een andere functie. 

In het RUP Stedelijk Wonen ligt de nadruk op het wonen. De woonfunctie  primeert dan ook in principe op 
de aan het wonen verwante functies. Dit houdt in  dat - in het algemeen - meer dan 50% van de BVO, 
bekeken op niveau van het deelgebied, moet ingevuld worden met woonfuncties. 
In bepaalde deelgebieden wordt een groter aandeel aan andere functies dan wonen toegelaten of ver-
plicht gesteld. In andere gevallen gelden beperkingen of  voorwaarden op de aard of het aandeel van an-
dere functies dan wonen.  (voor meer informatie zie toelichtingsnota).  In beide gevallen primeren de  
bijzondere  voorschriften voor dat deelgebied op de bovenstaande 50%- regel. 

In de bestemmingsvoorschriften van de deelgebieden wordt de bestemming wonen nader gereglemen-
teerd wat betreft de toegelaten woonvormen, meer bepaald eengezinswoningen, meergezinswoningen 
(appartementen, studio’s,  
kamers, …) en/of schakelwoningen. 

Wonen is toegelaten, evenals aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen. 
Onder aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen wordt o.m. verstaan: 
gemeenschapsvoorzieningen, detailhandel, horeca, lokale bedrijven, kantoren,  dien-
sten, nutsvoorzieningen, socioculturele- en recreatieve voorzieningen, autobergplaat-
sen, groene ruimten, wegen, pleinen en infrastructuur voor lokaal openbaar vervoer. 
Deze opsomming is niet limitatief. 

De aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen zijn slechts toegelaten 
voor zover zij voldoen aan volgende voorwaarden : 
- zij moeten verenigbaar zijn met de onmiddellijke woonomgeving qua aard en
omvang.
- zij moeten op kleinschalige wijze verweven worden met de woonfunctie.

Verweving is toegelaten op niveau van het deelgebied, op onderdelen 
van een deelgebied, en op perceelsniveau. 
De verweving sluit daarbij niet uit dat op perceelsniveau (of  per gebouw) één 
functie 100 % van de BVO inneemt, op voorwaarde dat op het niveau van het 
deelgebied het minimum percentage wonen wordt voorzien. 

Behoudens andersluidende voorschriften per deelgebied, geldt dat minstens de 
helft van de totale bvo van al de gebouwen in een deelgebied ingenomen moet 
worden door de functie wonen. 
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Inrichtingsvoorschriften 
Schakelwoning Als schakelwoningen toegelaten worden in de bestemmingsvoorschriften van een 

bepaald deelgebied, gelden de volgende inrichtingsvoorschriften:  
Schakelwoningen hebben minstens 2 slaapkamers. Bij projecten vanaf 4 schakelwo-
ningen mag max. ¼ van de groep van schakelwoningen ingevuld 
worden met woonentiteiten met slechts 2 slaapkamers. 
Een schakelwoning heeft een voldoende grote private tuin of terras, onmiddellijk 
aansluitend op de leefruimte: een buitenruimte op het gelijkvloers bedraagt 
minimum 50m². Als de buitenruimte wordt voorzien op de verdieping bedraagt 
deze minimum 20m². De buitenruimte vormen steeds één aaneengesloten geheel. 
De gemiddelde bvo van een groep schakelwoningen bedraagt min. 135m² per 
schakelwoning. 

Integratie van 
gebouwen in de 
omgeving 

Dit RUP legt weinig inrichtingsvoorschriften op.  
In de deelgebieden wordt meestal wel de bouwhoogte vastgelegd, en zijn er voor  de rest weinig voor-
schriften opgenomen over dakvorm, bouwdiepte, positie en 
afstand tussen gebouwen e.d.m. 
Hieronder volgen wel een aantal algemene principes waarmee in elk deelgebied, voor zover er niet van 
wordt afgeweken, rekening dient gehouden te worden : 

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 gebouwen 
een rol kunnen spelen. 

In geval er wordt gekozen voor één of andere dakvorm, wordt er wel bepaald  waaraan dan moet worden 
voldaan: 
- Een hellend dak heeft een maximale helling;
- Binnen het virtueel volume van een hellend dak is ook een teruggetrokken dakverdiep toegelaten bij een
plat dak
- Een hellend dak of teruggetrokken dakverdiep telt niet mee als bouwlaag of in de berekening van de
bouwhoogte in meter (zie ook hoger);
- Andere dakvormen zoals ronde daken of lessenaarsdaken zijn eveneens  toegelaten en worden be-
schouwd als daken met een helling. 

Per deelgebied wordt de bouwhoogte voorgeschreven. Dit is  ook de kroonlijsthoogte. Het dak (of het te-
ruggetrokken dakverdiep is hier niet bij inbegrepen.  Meestal wordt de bouwhoogte uitgedrukt in bouwla-
gen. Vaak gaat het om een maximaal aantal bouwlagen. Soms kan ook een minimaal aantal bouwlagen 
voorgeschreven zijn. Dit voorschrift dient samen gelezen te worden met de voorschriften over daken en 
dakverdiepen (zie hoger). Voor eengezinswoningen wordt de maximale bouwhoogte vastgesteld op 3 
bouwlagen. Dit komt overeen met de gangbare praktijk in de stedelijke context. 

Daken en dakverdiepen 
Verschillende dakvormen zijn toegelaten, maar moeten rekening houden met de om-
gevingskernmerken, in het bijzonder de dakvorm van het gebouw/de gebouwen 
waartegen aangebouwd wordt. 

Een hellend dak heeft een maximale hellingsgraad van 50°. Een hellend dak 
wordt niet meegerekend als bouwlaag om de bouwhoogte te berekenen. In een 
hellend dak wordt wel maar één functionele bouwlaag toegelaten. Beperkte afwijkingen 
van de dakhelling zijn toegelaten om andere vormen van ‘hellende 
daken’ toe te laten. 

Binnen de omschrijving van een hellend dak is er ook een teruggetrokken 
dakverdiep toegelaten bij een gebouw met een plat dak. Een teruggetrokken 
dakverdiep wordt niet meegerekend als bouwlaag om de bouwhoogte te bepalen. 
Een teruggetrokken dakverdiep heeft een maximum hoogte van 3m. Er is maar 
één functionele bouwlaag toegelaten in een teruggetrokken dakverdiep. 

Bouwhoogte 
De bouwhoogte van een eengezinswoning bedraagt maximaal drie bouwlagen. 
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Omdat het hier om een RUP gaat dat vooral in functie van het wonen is  
geconcipieerd, wordt het maximum aantal bouwlagen meestal bij de functie wonen vermeld. Wanneer het 
om andere functies gaat, kan in een zelfde situatie een zelfde bouwhoogte toegestaan worden als voor 
wonen. De omrekening van aantal bouwlagen naar meter uitgaande van een gemiddelde bouwhoogte van 
ongeveer  3m per bouwlaag (voor woongebouwen) is dan nuttig. Voor bouwlagen met een  
andere functie (bv. detailhandel of kantoren) kan wel een grotere hoogte per bouwlaag worden toege-
staan. 
 
In functie van een goede stedenbouwkundige ordening kan het in bepaalde omstandigheden aangewezen 
zijn om de toegelaten maximum bouwhoogte te beperken, zoals bijvoorbeeld : de afstand tot de achterlig-
gende bebouwing is te gering, de tuindiepte is te klein, het hoogteverschil met aanpalende gebouwen is te 
groot, aansluiting op bestaande gebouwen is moeilijk omwille van het grote hoogteverschil, de afstand tot 
de perceelsgrens is te gering, bij bijgebouwen. 
 

Behoudens andersluidende voorschriften is de bouwhoogte van constructies of ge-
bouwen voor  meergezinswoningen of andere functies nooit hoger dan 3 bouwlagen 

Publiek groen en 
publieke ruimte  
 
 
 
 

Bij nieuwe ontwikkelingen geldt een groennorm van 20m² bijkomend  publiek groen per woning. Deze 
groennorm wordt enkel opgelegd in de grotere deelgebieden waar relatief veel bijkomende woningen mo-
gelijk zijn. (In sommige  grote deelgebieden wordt geen groen opgelegd omdat een afzonderlijke bestem-
mingszone voor openbaar groen is voorzien.) 
Voor projecten met beperkte omvang is het vaak onmogelijk om publiek groen te voorzien of leidt dit tot 
onbruikbare publieke ‘groensnippers’, zodat geen  verplichting tot aanleg van publiek groen wordt opge-
legd.  
Met “publiek groen” (zie hoger bij definities) wordt openbaar en recreatief groen bedoeld. 
Belangrijk is dat men bij de aanleg van publiek groen de groenzones zo veel  mogelijk clustert in grotere 
gehelen om versnippering te vermijden. Dit komt de bruikbaarheid voor het publiek groen ten goede. 
Bestaand publiek groen moet bij het ontwerp van nieuwe woonzones zo veel  mogelijk ontzien worden, 
door de gebouwen zoveel mogelijk in te planten buiten  
de bestaande groenzones. 
 
 
 
De publieke ruimte wordt op kwalitatieve en duurzame wijze (her)ingericht. 
 
 
 
 
(Ver)nieuw(d)e straten worden van voldoende groen voorzien. 
 

Publiek groen 
 
 
 
 
 
 
 
Indien in een deelgebied de verplichting wordt opgelegd om publiek groen aan te leg-
gen, moet dit nieuwe publiek groen maximaal geclusterd worden, en zoveel mogelijk 
aansluiten bij reeds bestaande groenzones. 
Bij het inplanten van nieuwe woningen of functies worden bestaande publieke  
groenzones zoveel mogelijk ontzien.  
 
Publieke ruimte 
 
De publieke ruimte wordt (her)ingericht met respect voor de inrichtingskwaliteit  en de 
duurzaamheid van de publieke ruimte: op vlak van parkeren, het beperken  van ver-
hardingen of het streven naar maximale doorlatende verhardingen, de ecologische 
groenstructuur, de waterstructuur en de waterbuffering via open grachten, fiets- en 
wandelverbindingen. 
Bij de aanleg van nieuwe straten en of de herinrichting van bestaande straten 
moet er straatgroen voorzien worden. 
 

In alle zones toegelaten 
constructies 
 

Een aantal ‘technische voorzieningen’ zijn niet te vatten in een aparte bestemmingszone. Dat kan zijn 
omdat : 
- de omvang te beperkt is om als een aparte zone aan te duiden 
- of omdat men niet op voorhand weet of die wel nodig zijn en men die dus niet kan voorzien in het RUP 
- of omdat men niet op voorhand weet waar die zullen worden ingeplant omdat dit pas gebeurt wanneer 

een project concreet wordt uitgewerkt 
- omdat er in de loop van de tijd nieuwe behoeften ontstaan die  
Daarom worden deze technische voorzieningen mogelijk gemaakt in alle bestemmingszones. Onder het 
voorbehoud dat deze niet te omvangrijk mogen zijn en dat er een goede integratie in de omgeving wordt 
gezocht.  
De zelfde redenering geldt voor technische voorzieningen die te maken hebben met de stedenbouwkundi-

Voorzieningen van technische aard die tot de normale uitrusting van het gebied beho-
ren 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) be-
perkt blijft. 
Noodzakelijke technische voorzieningen betreffende de waterhuishouding als gevolg 
van de stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzienin-
gen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn 
eveneens toegelaten.  
In groenzones zal de aard, de omvang en de integratie van een technische voorzienin-

G-C-5



ge verordening betreffende de waterhuishouding. 
Men zal steeds moeten nagaan of de technische voorziening wel thuis hoort in een groenzone. Zo ja gaat 
men na of de omvang en integratie wel aangepast is aan het functioneren en de inrichting van de groen-
zone. Zo nee moet men deze technische voorzieningen buiten de groenzone houden en inplanten in een 
bebouwbare zone. 

gen bijzondere aandacht vragen om de landschapswaarden en het functioneren ervan 
minimaal aan te tasten. 

Watertoets Overstromingsgevoelige gronden: 
Een beperkt aantal deelgebieden zijn effectief of mogelijk overstromingsgevoelig. 
Zie algemene toelichtingsnota hoofdstuk ‘I.8 Waterparagraaf’.  

Voor de overstromingsgevoelige gebieden wordt opgelegd om overstromingsvrij te bouwen.  
Hiernaast worden de minimale vereisten opgelegd. Voor een meer uitgebreide toelichting over overstro-
mingsvrij bouwen: zie toelichtingsnota. 

Bij ontwikkelingen in overstromingsgevoelige gebieden, moet er overstromingsvrij wor-
den gebouwd. Dit houdt minimaal in: 
- Er mogen geen ondergrondse ruimten (benutte kelders, garages,…) worden voor-
zien, uitgezonderd een kruipkelder.
- Het vloerpeil wordt hoog genoeg geplaatst, minstens 30 cm hoger dan het
waterpeil dat bereikt wordt bij een bui met een terugkeerperiode van 100 jaar
(T100 of ‘overstromingspeil’ genoemd).
- Er mogen geen ondergrondse mazouttanks worden voorzien.
- De hemelwaterput moet zo worden geplaatst of uitgerust dat er geen overstromings-
water in de put kan binnendringen.
- Een vlotte waterafvoer van de gebouwen moet verzekerd worden, eventueel met
pompinstallatie.
- Er moet een terugslagklep geplaatst worden op aansluitingen naar de openbare riole-
ring.

Verhardingen Om het effect van verhardingen te milderen en de versnelde afvoer van de waterlopen te beperken dienen 
extra maatregelen genomen te worden bij de realisatie van grote verharde oppervlaktes. 

Een totale verharde oppervlakte (gebouwen en verhardingen) per deelgebied > 1000 
m² is enkel toegelaten indien deze gecompenseerd wordt met extra bronmaatrege-
len om de afvoer van hemelwater naar waterlopen of RWA-riolen te beperken. Er 
moet dan ruimte in het deelgebied voorzien worden om het hemelwater van buien 
met een terugkeerperiode van 50 jaar en minder, ter plekke te laten infiltreren. De 
nodige oppervlakte daarvoor bedraagt 7% van de totale verharde oppervlakte en is 
complementair aan de verplichting om publiek groen aan te leggen. Indien de infiltra-
tievoorziening zo geconcipieerd is zodat deze binnen de 24u opnieuw droog staat, 
kan deze ook mits een gepaste vormgeving als recreatief groen aanzien worden. 
(Metingen van de infiltratiecapaciteit en de grondwaterstand zijn nodig om aan te 
tonen dat infiltreren niet mogelijk is. In dit geval moet hemelwater gebufferd worden 
en vertraagd geloosd met max. 20 l/s/ha.) 
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Deelgebied : Gent-Centrum – Charles de Kerkhovelaan (Leopoldskazerne) G4-2

Toelichtingsnota 

1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in het centrum van Gent. De situering is terug te vinden op het overzichtsplan van deze deelgemeente en op het 
plan “feitelijke en juridische toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door een vrij groot gebied gelegen tussen de Kattenberg, Eekhout, Kunstlaan en Charles de Kerkhovelaan. De 
begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een onderdeel van de universitaire en culturele museumcluster in het zuiden van de binnenstad. De omgeving is sterk 
residentieel met een belangrijk aantal grootschalige culturele functies (musea) en onderwijsinstellingen (UG - Hogeschool). 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand. 
Het deelgebied bevat een complex van gebouwen van het Belgisch leger met een typisch architecturaal karakter en een grote binnenkoer. Het 
geheel is opgenomen in de Inventaris voor Onroerend Erfgoed (IOE). Een deel is in gebruik door de Stad Gent voor socio- culturele activiteiten 
en door hoger onderwijs. De provincie Oost-Vlaanderen heeft een deel van de gebouwen aangekocht en wenst ook het deel van de stad aan 
te kopen om er in een deel zijn nieuw administratief centrum in te richten. De resterende ruimte zou voor andere functies gebruikt worden. 

Zicht vanop de Charles de Kerkhovelaan 

1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het gewestplan dat hier geldt. Dit 
deelgebied bevindt zich binnen een “gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut” volgens het gewestplan. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Dit gebouwencomplex is sinds geruime tijd in gebruik als kazerne door het Belgisch leger. Het deel grenzend aan de Charles de Kerkhovelaan 
werd een aantal jaren geleden aangekocht door de stad Gent en wordt hoofdzakelijk gebruikt door socio-culturele instellingen. Een ander deel 
huisvest hoger onderwijs (HISK). 
De rest van het gebouwencomplex werd recent verkocht aan de provincie die die dit wil omvormen tot het nieuwe PAC dat nu deels gevestigd 
is aan het Wilsonplein en deels in de Gouvernementstraat. Met de geplande herstructurering van de provincies is er echter enige 
onduidelijkheid over de omvang van het toekomstige PAC en zal er wellicht slechts een deel ingenomen worden door de provinciale diensten. 
Daarom moet er ook nagedacht worden over het brengen van een breed stedelijk programma in de site dat verder gaat dan het huisvesten van 
de provincie. De provincie zal hiertoe een studieopdracht lanceren. Zie hiervoor het ‘ontwerpkader site Leopoldskazerne ‘ dd. September 2015. 
De mogelijkheden die de bestemming volgens het huidig gewestplan biedt zijn echter zeer beperkt : enkel gemeenschapsvoorzieningen zijn 
mogelijk. Vandaar de wens om in het gebied om ook andere bestemmingen toe te laten dan die van het gewestplan.  
In functie van de studieopdacht van de Provincie werd een ‘ontwerpkader voor de Leopoldskazerne’ opgemaakt (september 2015) 

“Het doel van dit ontwerpkader is tweeledig.  
Door het opstellen van een ontwerpkader wil de Provincie Oost-Vlaanderen de maximaal haalbare ruimtelijke randvoorwaarden voor de 
ontwikkeling van de site Leopoldskazerne bepalen. Deze randvoorwaarden moeten een globaal ruimtelijk kader voor de herbestemming van 
het gebouwencomplex meegeven aan de ontwerpteams. Het ontwerpkader zal daarom deel uitmaken van de projectdefinitie die aan de 
ontwerpteams wordt meegegeven.  
Op basis van het ontwerpkader - dat in samenspraak met de werkgroep Ruimte wordt opgemaakt - wil de Provincie Oost-Vlaanderen 
daarnaast ook tot een intentieverklaring komen van de advies- en vergunningverlenende instanties voor de ontwikkeling van de site van de 
Leopoldskazerne. Het ontwerpkader moet het voor de advies- en vergunningverlenende instanties maximaal toelaatbare ruimtelijke kader 
vastleggen en dus ook de ruimtelijke randvoorwaarden die bij de beoordeling in het kader van de vergunningverlening zullen worden 
gehanteerd.” 

1.5.7 voorstel van bestemming 
De bestemming volgens het gewestplan wordt vervangen door een bestemming “stedelijk woongebied” waar naast het wonen ook functies die 
combineer zijn met het wonen horen mogelijk zijn zoals bijvoorbeeld innovatieve bedrijven. Het betreft hier een locatie in de binnenstad met 
zeer multifunctionele kenmerken. Functies andere dan wonen worden dan ook net zoals gemeenschapsvoorzieningen expliciet als 
hoofdbestemming toegelaten. Het behoud van het binnenplein is een aandachtspunt. Nieuwe bebouwing gaat op een respectvolle en subtiele 
manie om met de bestaande kazernestructuur. Visueel dient de oorspronkelijke structuur steeds te domineren. 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging heeft geen planschade maar wel planbaten tot gevolg. Het gaat hier immers om een omzetting van de categorie “gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut” naar de categorie “wonen”. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 
- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
- woongebied

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum - Charles de Kerkhovelaan    G4-2 
 
 

 Stedelijk woongebied Charles de Kerkhovelaan 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is zeer multifunctioneel en bestaat vooral uit 
de functie wonen en gemeenschapsvoorzieningen. 
Daarom worden er naast wonen en 
gemeenschapsvoorzieningen ook andere functies als 
hoofdbestemming toegelaten. voor zover deze in de 
(woon)omgeving passen. Een breed stedelijk programma 
kan in de site gebracht. Deze andere dan woonfuncties 
zijn toelaatbaar ook zonder dat enige vorm van wonen op 
de site aanwezig is. 

Het algemeen voorschrift “bestemming stedelijk woongebied”  
is van toepassing met die aanvulling dat ook andere dan 
woonfuncties als enige of als overwegende bestemming 
toegelaten zijn voor zover deze in de woonomgeving passen. 
 

Inrichting 
 
 

De Leopoldskazerne is opgenomen in de Inventaris 
Onroerend Erfgoed (IOE). Een respectvolle omgang met 
het erfgoed is dus een uitgangspunt en dient verzoend te 
worden met de huidige en toekomstige noden van de 
nieuwe gebruikers.  
 
 
Een belangrijke kwaliteit van het complex is de 
aanwezigheid van een omvangrijk binnenplein. Het 
behoud van dit binnenplein is indicatief aangeven op het 
grafisch plan. Het plein krijgt een semi-publiek karakter en 
dient op een kwalitatieve en groene wijze worden 
aangelegd en wordt maximaal open gehouden. Kleine 
constructies die dit open karakter niet hypothekeren  (bv. 
kiosk, lichtkoepels, …) zijn toegelaten. De ondergrond 
biedt potenties voor het creëren van een multifunctionele 
ondergrondse ruimte en het slim inzetten van de 
topografie en niveauverschillen binnen de site.  
 
In afwijking op het algemeen voorschrift is in dit 
deelgebied een hogere bouwhoogte toegestaan. Evenwel 
dient de bestaande volumetrie nog altijd te primeren 
boven nieuwe toevoegingen. De nokhoogte van de 
bestaande gebouwen A, B, C, E, F en G geldt hierbij als 
maximum. Ook zijn in het dakvolume meerdere 
bouwlagen toegestaan, gebaseerd op de bestaande 
toestand. De bouwlagen van de herbouwde dakvolumes 
worden geconcipieerd als een daksculptuur om het 
hedendaagse karakter van deze toevoeging te 
accentueren. 
Er is nieuwe bebouwing mogelijk. Evenwel mag deze 
bebouwing de terreinen niet visueel afsluiten en mag de 
nieuwe bebouwing niet als een gesloten wand 
overkomen. 
 

Verbouwingen, uitbreidingen en nieuwbouw zijn mogelijk, 
maar moeten met grote subtiliteit gebeuren waarbij 
respectvol wordt omgegaan met erfgoedaspecten, de 
architectuur en vormgeving van de kazerne en met de 
landschappelijke waarden van de binnenkoer en de 
omgeving. 
 
Het binnenplein, zoals indicatief aangeduid op het grafisch 
plan, wordt ingericht  als een kwalitatief stedelijk publiek plein 
met een open en groen karakter. Het plein wordt maximaal 
gevrijwaard van bovengrondse constructies. Ondergrondse 
constructies die het open en groene karakter niet 
hypothekeren zijn toegelaten. 
 
 
 
 
 
 
De maximale bouwhoogte voor de gebouwdelen A, B, C, E, 
F en G is de nokhoogte van de bestaande daken. Indien dit 
maximaal gabariet wordt gerealiseerd , is geen 
dakverdieping meer toegelaten. Bestaande dakvolumes 
kunnen herbouwd worden tot maximaal 2 bouwlagen voor 
gebouwdelen A, B,  C, E, F en G en maximaal 3 bouwlagen 
voor gebouwdeel D. 
 
 
 
 
Langs de Charles de Kerkhovelaan en de Kunstlaan zijn bij 
nieuwbouw maximaal 3 bouwlagen mogelijk. Nieuwe 
bouwvolumes vormen geen gesloten wand waardoor 
voldoende visuele interactie tussen het binnenterrein en de 
Charles de Kerkhovelaan en Kunstlaan mogelijk blijft. 

 
Aangezien de ontwikkelingen in deze zone 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 in deze zone getoetst worden aan 
bijkomende afwegingscriteria. 
Hiertoe kan het nuttig zijn om de vergunningverlenende 
overheid 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 bv. de parkeeroplossing, de 
manier waarop dit project zich verhoudt tov de 
toekomstige bouwprojecten met bijhorende timing, de 
inrichting openbaar domein, een eventuele fasering, de 
aanwezigheid van waardevol groen, de waterhuishouding, 
enz… 
 
 
Rekening houdend met de bestaande schaal van de site, 
is kleinschalige verweving, zoals opgelegd in het 
algemeen voorschrift niet van toepassing op deze site. 

 
Iedere stedenbouwkundige of verkavelingsaanvraag die 
betrekking heeft op nieuwbouw of verbouwing en die een 
belangrijke 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, waarbij 
nieuwe bebouwing steeds visueel ondergeschikt is aan de 
oorspronkelijke 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 
 
In afwijking op het algemeen voorschrift  is het voorschrift, 
waarbij aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen 
slechts toegelaten zijn voor zover zij op kleinschalige wijze 
verweven worden met de woonfunctie,  niet van toepassing 
op deze site. 

 

SW 
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Deelgebied : Gent Centrum – De Deynesite   
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in Gent, in het zuiden tegen de R4. De situering is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via 
de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied bevat een omvangrijk scholencampus met een aantal socio-culturele nevenactiviteiten. De begrenzing is terug te vinden op het 
plan “feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied bevindt zich tussen de R4 zuid en de wijk Nieuw Gent. 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand. 
Het deelgebied wordt zowel gekenmerkt door een aantal grootschalige gebouwen met een zekere ouderdom en ook enkele grote onbebouwde 
gebieden die soms redelijk vergroend zijn en enkele sportvelden. Het geheel vormt een campus met zeer diverse activiteiten. Hieronder een 
overzicht van al de aanwezige activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het terrein gelegen langs de Gestichtstraat (SW1) heeft zekere natuurwaarden (zie BWK 2014 hieronder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het gewestplan dat hier geldt. 
Dit deelgebied bevindt zich in een ‘gebied voor gemeenschapsvoorzieningen’. 
Een aantal van de gebouwen bevinden zich op de Inventaris Onroerend Erfgoed. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Voor deze campus werd in 2013 door het studiebureau ‘Omgeving’ een masterplan opgesteld. Dit masterplan werd op 16 juli 2015 door het 
college goedgekeurd.  Het opzet van dit masterplan is het volgende : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (uit de inleiding van het masterplan) 
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Het uitgebreide masterplan resulteert in onderstaande structuurschets. In blauw zijn de gebouwen aangegeven die verder gebruikt worden 
voor gemeenschapsvoorzieningen. In rood waar de woonfunctie wenselijk is. Slechts een deel van de gebieden die men naar wonen wil 
ontwikkelen moet ook gewijzigd worden qua bestemming omdat een deel daarvan reeds een woonbestemming heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op onderstaand plan is aangegeven welke bestemmingswijzigingen gewenst zijn. Voor het RUP Stedelijk wonen gaat het over 4 
deelgebieden. Het grootste deel van de campus blijft voorbehouden voor gemeenschapsvoorzieningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Onderdeel 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Onderdeel 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Onderdeel 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Onderdeel 2 
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1.5.7 voorstel van bestemming 
Een aantal delen van de Deynecampus, zoals aangegeven in het masterplan, worden opgenomen in de bestemmingszone ‘stedelijk 
woongebied’. Om alle ontwikkelingen open te houden wordt er naast de woonfunctie ook gemeenschapsvoorzieningen als hoofdbestemming 
voorzien. Een aantal onbebouwde terreinen met waardevol groen kunnen daarentegen opgenomen worden in het ‘RUP Groen’.  
Er wordt qua bestemming een onderscheid gemaakt tussen de vier opgenomen onderdelen. 
Langs de Gestichtstraat (onderdeel 1) worden meergezinswoningen voorzien vermits dit terrein paalt aan een stamlijn van openbaar vervoer 
(tramlijn). Daardoor wordt ook het behoud van een deel van het aanwezige waardevol groen mogelijk. 
De waardevolle bestaande gebouwen tegen de R4 (onderdeel2) kunnen voor diverse woon- en economische en andere functies ingericht 
worden met respect voor de waarde van de gebouwen. De voorschriften maken een multifunctionele invulling mogelijk. 
Het meest westelijk gebied dat paalt aan Nieuw Gent (onderdeel 3) wordt voorbehouden voor eengezinswoningen. 
Het andere kleine gebied dat paalt aan Nieuw Gent (onderdeel 4 ) is eigenlijk nu reeds woongebied maar zou mogelijks volledig ingenomen 
worden door gemeenschapsvoorzieningen waardoor het voor beide volledig in aanmerking kan komen. 
 
Voor dit deelgebied ligt momenteel een voorstel in openbaar onderzoek om een waterloop (OS209) bij te klasseren in tweede categorie. Het 
beheer van deze waterlopen zal onder voorbehoud van de resultaten van het openbaar onderzoek en de beslissing van de deputatie worden 
overgedragen naar het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Indien de waterloop wordt geklasseerd, is volgende wetgeving van toepassing: 
- wet op de onbevaarbare·waterlopen van 28-12-1967 art. 17 § 1 en 2 dat stelt dat aangelanden van de waterlopen verplicht zijn, zonder recht 
op schadevergoeding binnen een strook van 5 m :  

- doorgang te verlenen aan de waterloopbeheerder op hun eigendommen de maai- en ruimingsspecie te aanvaarden afkomstig uit de 
waterloop, voor zover deze producten niet schadelijk zijn voor het milieu  

 -  werktuigen en materialen nodig voor het uitvoeren van werken aan de waterloop te laten plaatsen  
- provinciaal reglement 27-05-1955 art. 15 dat stelt dat het verboden is beplantingen, bouwwerken of herstellingen aan geklasseerde 
waterlopen binnen een strook van 3 m vanaf hun uiterste boord zonder voorafgaande toelating van het gemeentebestuur 
- wet op de onbevaarbare waterlopen van 28-12-1967 art. 12 en 14 die stellen dat buitengewone werken van verbetering of wijziging aan 
geklasseerde waterlopen maar mogen uitgevoerd worden na machtiging van de Deputatie. 
 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade maar wel  planbaten tot gevolg. De categorie “gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen” volgens het gewestplan wordt in dit RUP immers een categorie “wonen”. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen 
- woongebied 

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum – De Deynesite 
 

 

 Stedelijk woongebied De Deynesite 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Dit terrein paalt aan de Gestichtstraat welke in hoofdzaak een 
woonstraat is. Een herbestemming naar wonen is 
stedenbouwkundig de meest aangewezen bestemming. 
Er wordt hier dus enkel wonen toegelaten eventueel in combinatie 
met kleinschalige ondersteunende aan wonen verwante functies 
voor zover deze in de woonomgeving passen.  
Het terrein bevindt zich op loopafstand van een tramlijn. Een 
voldoende woningdichtheid langs deze stamlijn van openbaar 
vervoer is noodzakelijk. Omdat het terrein vrij veel groen bevat 
zijn meergezinswoningen type “urban villa” het meest 
aangewezen. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 
“bestemming stedelijk woongebied” is van toepassing. 
 
 
 
Enkel meergezinswoningen zijn toegelaten. 

Inrichting 
 

De omgeving wordt gekenmerkt door gebouwen met verschillende 
schalen en vormen maar allen met beperkte hoogte. Het terrein 
heeft zekere natuurwaarden. Een beperkte inname van het 
terrein, gecompenseerd door een grotere bouwhoogte, moet 
zorgen voor het behoud van een belangrijk deel van het 
waardevol groen. 

De maximale bouwhoogte bedraagt 4 bouwlagen. 
De gebouwen worden zo ingeplant dat het meeste 
waardevolle groen wordt behouden. 
 

 

 

 Stedelijk woongebied De Deynesite 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Het betreft hier een omvangrijk bestaand gebouwencomplex. 
Een herbestemming die meer mogelijkheden biedt dan de huidige 
beperkende gewestplanbestemming is gezien de geplande 
ontwikkelingen binnen deze campus wenselijk. 
Uit het masterplan komt een invulling met wonen of aangepaste 
economische functies als meest wenselijke naar voor. 
Omdat het hier een belangrijke educatie- en zorgcampus betreft 
blijft voldoende flexibiliteit evenwel gewenst waardoor ook 
gemeenschapsvoorzieningen als enige bestemming mogelijk 
blijven. 

Het algemeen voorschrift “bestemming stedelijk 
woongebied”  is van toepassing met die aanvulling 
dat ook andere dan woonfuncties als enige of als 
overwegende bestemming toegelaten zijn. 
 

Inrichting 
 

Deze gebouwen hebben een zekere waarde (zijn opgenomen in 
de Inventaris Onroerend Erfgoed). 
Ongeacht de functie die het gebouw krijgt wordt er daarom 
rekening gehouden met het waardevol karakter van de 
gebouwen. 
Uit de MER-screening is gebleken dat deze zone blootgesteld 

Het behoud van de gebouwen staat voorop. 
Een invulling met diverse woonvormen en andere 
functies is mogelijk voor zover er rekening wordt 
gehouden met de waarde van het gebouw. 
 
De woonfunctie dient zo ingeplant en vormgegeven te 

wordt aan erg veel geluidshinder. Bij het ontwerp van 
woongebouwen in deze zone dienen maatregelen genomen te 
worden die geluidshinder herleidt tot aanvaardbare normen. Zo is 
het niet aangewezen om in de zuidelijke gebouwen woningen te 
voorzien, tenzij kan aangetoond worden dat de geluidshinder kan 
beperkt worden. 

worden zodat de geluidshinder voor de woningen 
beperkt wordt.  

 

 Stedelijk woongebied De Deynesite 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Het betreft een gebied dat paalt aan de woonwijk ‘Nieuw Gent’. 
Een herbestemming naar wonen is stedenbouwkundig de meest 
aangewezen bestemming. 
Er wordt hier enkel wonen toegelaten eventueel in combinatie met 
kleinschalige ondersteunende aan wonen verwante functies  

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 
“bestemming stedelijk woongebied” is van 
toepassing. 
 

Inrichting 
 

Er wordt aangesloten bij de bouwhoogte van de aanpalende 
woningen in de woonwijk Nieuw Gent.  

De maximale bouwhoogte bedraagt 3 bouwlagen. 

 

 

 Stedelijk woongebied De Deynesite 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Het betreft een zeer klein gebied dat paalt aan de woonwijk 
‘Nieuw Gent’. Dit gebied heeft al een woonbestemming. Uit het 
masterplan blijkt echter dat dit gebied ook volledig door 
gemeenschapsvoorzieningen zou kunnen worden ingenomen. Om 
die reden wordt het hier ook opgenomen.  
In geval van woningen wordt er aangesloten bij de 
woningtypologie van de aanpalende woningen in de woonwijk 
Nieuw Gent. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 
temming stedelijk woongebied” is van toepassing. 

 
 
Enkel ééngezinswoningen zijn toegelaten. 

Inrichting 
 

Morfologisch wordt er aangesloten op de kenmerken van de 
bebouwing op de campus. 

De maximale bouwhoogte bedraagt in alle gevallen 
drie bouwlagen. 
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Deelgebied : Gent Centrum - Dukkeldamstraat       
 B3-22 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in de buurt Meulestede. De situering is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Deze begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een onderdeel van de kern van Meulestede. De omgeving is sterk residentieel met vooral rijwoningen maar ook met andere 
functies die horen bij een woongebied (bv. detailhandelsfuncties langsheen de Meulesteedsesteenweg) 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
Het deelgebied werd tot recent gevormd door enkele gebouwen met een socio-cultureel gebruik (welzijnswerk, kerk…) en voor een tijdelijke 
huisvesting. Er is achteraan ook een vrij grote onbebouwde en groene ruimte aanwezig. De gebouwen werden ondertussen afgebroken. Aan 
de zuidzijde van het plangebied is nog een kerk en een pastorie gesitueerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Gebouwen voor de afbraak 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het BPA dat hier geldt. Het 
deelgebied heeft er een bestemming “zone voor openbaar nut”. Dit deelgebied bevindt zich in het BPA Meulestede (MB 17 augustus 2001) 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
De bestemming volgens het BPA is zeer limitatief en laat geen andere bestemmingen toe dan gemeenschapsvoorzieiningen. Het is 
stedenbouwkundig verantwoord om voor een dergelijk gebied ruimere mogelijkheden te voorzien. Dat laat een eventuele heroriëntering toe 
naar andere functies, ook eventueel naar wonen, maar het blijft zinvol om ook de bestemming gemeenschapsvoorzieningen als 
hoofdbestemming toe te laten. Het is op dit ogenblik immers niet duidelijk in welke richting dit deelgebied zich zal ontwikkelen. 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied krijgt volledig een bestemming als “stedelijk woongebied”. Gemeenschapsvoorzieningen zijn ook als enige bestemming 
toegelaten. Het behoud van de groene binnentuin is een aandachtspunt. 
1.5.8 register planbaten en planschade 

De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. De categorie volgens het BPA wijzigt immers niet in het RUP. Het 
gaat hier immers van een omzetting van de categorie  “wonen” in het BPA naar de categorie  “wonen” in het RUP. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

-  woongebied 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

-  zone voor openbaar nut 
- Woonzone (gesloten bebouwing) 

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum - Dukkeldamstraat      B3-22 
 
 
 Stedelijk woongebied Dukkeldamstraat 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is in hoofdzaak een woonomgeving met een aantal 
voorzieningen langsheen de Meulesteedsesteenweg. Tot voor 
kort werden de gebouwen ingenomen door 
gemeenschapsvoorzieningen. Daarom wordt er dus enkel wonen 
of gemeenschapsvoorzieningen toegelaten eventueel in 
combinatie met kleinschalige ondersteunende nevenfuncties voor 
zover deze in de woonomgeving passen.  
 
Zowel bij verbouwing als bij nieuwbouw zijn zowel eengezins-, 
schakel-, als meergezinswoningen toegelaten. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 
“bestemming stedelijk woongebied” is van 
toepassing. 
Gemeenschapsvoorzieningen worden hier ook 
expliciet  als enige bestemming toegelaten. 
 
 
 
Binnen de bestemming wonen zijn diverse 
woningtypologieën toegelaten. 
 

Inrichting 
 
 

De bouwhoogte van het nieuwe project wordt afgestemd op de 
bouwhoogte in de omgeving.  Voor functies zoals 
gemeenschapsvoorzieningen wordt een zelfde gabariet 
aangehouden. 
De ruime en groene binnentuin (zie indicatieve aanduiding op het 
grafisch plan) vormt een meerwaarde in dit deelgebied en moet 
bewaard blijven.  

De bouwhoogte voor nieuwe gebouwen wordt 
beperkt tot 3 bouwlagen. 
 
 
De binnentuin wordt maximaal behouden. (zie 
overdruk op het grafisch plan). Max. 10% van de 
zone voor woongroen, zoals aangeduid op het 
grafisch plan mag bebouwd of verhard worden, voor 
zover deze elders in het plangebied gecompenseerd 
wordt.  

 

SW 

G-C-21



SW

GALVESTONSTRAAT

DUKKELDAMSTRAAT

MEULESTEEDSESTEENW
EG

Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
RUP  Nr.167 "Stedelijk Wonen"

Deelgebied Gent Centrum – Meulestede- Dukkeldamstraat
Kaart 2. Grafisch plan 0 10 20 30 40 505 m ±1:500

woongroen (indicatief)

stedelijk woongebiedSW

G-C-22



Deelgebied : Gent Centrum – Elyzeese velden      B3-8 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in de buurt “Rabot”. De situering is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door een vrij groot dichtgebouwd binnengebied dat gelegen tussen de Elyzeese velden en de Gebroeders De 
Smetstraat. Deze begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een onderdeel van de buurt “Rabot” en grenst aan het kanaal Gent-Brugge. De omgeving is sterk residentieel met 
hoofdzakelijk rijwoningen en sociale appartementen.  
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel Schaliestraat – Elyzeese velden 
Dit onderdeel van het deelgebied bevat vooral woon- en bijhorende functies. In de Schaliestraat treffen we uitsluitend woningen aan , 
hoofdzakelijk eengezinswoningen type rijwoning met gemiddeld 2,5 à 3 bouwlagen. Aan de zijde van de Elyzeese velden gaat het ook 
hoofdzakelijk over woningen maar daar zijn er meer meergezinswoningen. De woningen zijn er breder en hebben eveneens een hoogte van 
2,5 à. 3 bouwlagen.  
In het achterliggende binnengebied is er een Steinerschool aanwezig naast magazijnen en autobergplaatsen e.d.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderdeel Gebroeders De Smetstraat 
Aan de zijde van de Gebroeders De Smetstraat bevinden zich een aantal appartementsblokken met een groot aantal sociale appartementen 
Daarnaast ook een gebouw van de stad met een aantal sociale functies. Tussen de gebouwen bevinden zich bedieningswegen, 
maaiveldparkings en onverharde/groene publieke ruimten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel Guldenvliesstraat 
De Guldenvliesstraat wordt mee opgenomen omdat deze straat de uitbreiding verhindert van het KAHO. Aangezien deze straat  enkel nabij de 
Bargiekaai een beperkt aantal woningen bedient,wordt het resterende deel privaat domein (binnen de KAHO-campus). Het gaat hier in dit 
geval niet om een bestemmingswijziging in functie van het wonen maar omdat het hier over een zeer beperkt gebied gaat (enkel de 
Guldenvliesstraat) en dit gebied paalt aan dit deelgebied wordt dit hier meegenomen. Het is immers niet zinvol hiervoor een apart RUP voor op 
te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van de BPA’s die hier gelden: BPA 
Kerkstraat en BPA Waldam.. Het deelgebied heeft er een bestemming : 

- strook voor nijverheid (langs straatzijde zijn in deze stroken ook woningen toegelaten ) 
- strook voor gesloten bebouwing 
- strook voor bijgebouwen 
- strook voor appartementsgebouwen 
- strook voor autobergplaatsen 
- strook voor gebouwen van openbaar belang 
- strook voor koeren en hovingen 
- strook voor openbare beplanting 
- strook voor openbare wegen 
- strook voor parkeerplaatsen 
Dit deelgebied bevindt zich grotendeels in het BPA Kerkstraat (MB 17 januari 1983). In BPA Waldam heeft dit deelgebied voor een klein 
gedeelte  zone voor openbaar domein als bestemming. 
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1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Onderdeel Schaliestraat – Elyzeese velden 
De bestemmingen volgens het BPA Kerkstraat beantwoorden niet meer aan de huidige noden. Het toelaten van echte  “nijverheid” midden in 
de stad is niet meer realistisch. In het verleden waren er al een aantal problemen met vergunningen omdat de voorschriften van dit BPA, die 
dateren van 30 jaar terug, weinig mogelijkheden bieden voor meer aangepaste functies binnen een binnenstedelijke context. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de “strook voor gebouwen van openbaar belang” heeft geen enkele flexibiliteit en komt in die zin overeen met de zelfde problematische 
bestemmingszone “ gebied voor gemeenschapsvoorzieningen” volgens het gewestplan die identieke problemen geeft (zie aantal andere 
deelgebieden in Gent-centrum) 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel Gebroeders De Smetstraat 
De stroken waarbinnen zich de sociale appartementen bevinden zijn zo gedetailleerd vastgelegd dat zelfs minimale afwijkingen van deze rigide 
voorschriften niet kunnen vergund worden. Indien men op termijn wenst deze sociale appartementen grondig te renoveren of over te gaan tot 
afbraak met een gewijzigde inplanting (zoals bv. voor het Rabot het geval is) zit men met deze voorschriften volledig vast. Omdat het 
gebouwen betreft die al relatief oud zijn (gebouwd van eind ’60 tot ’80) is het niet uit te sluiten dat dit probleem zich op niet al te lange termijn 
zal stellen. In dat geval is het zeker aangewezen van nu reeds meer flexibele voorschriften te voorzien. Het is wel belangrijk van in deze dense 
woonwijk het aandeel publieke onverharde ruimte minstens te behouden. 
Voor het deel waar zich nu de sociale woningen bevinden wordt er enkel wonen voorzien met specificatie ‘sociale woningen’. De Stad Gent wil 
immers alle bestaande gebieden met sociale woningen zo veel als mogelijk hiervoor gereserveerd houden. 
Onderdeel Guldenvliesstraat 
Hier is het voornamelijk de bedoeling om de een groot deel van deze straat te onttrekken aan het publiek domein en onderdeel te maken van 
de KAHO-campus. Het openbaar karakter maakt het immers moeilijk om de campus te herstructureren. De straat kan daar blijven bestaan 
waar ze de aanwezige woningen moet bedienen. 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied krijgt volledig een bestemming als “stedelijk woongebied”.  
De sociale woningen hebben nu in het BPA geen bestemming als sociale woning. Het is een beleidsoptie om de bestaande mogelijkheden 
voor sociale woningbouw, dus ook de reeds bestaande gebieden met sociale woningbouw,  zo veel mogelijk hiervoor verder te reserveren. 
Flexibiliteit in voorschriften is aangewezen. De publieke onverharde/groene ruimte moet in oppervlakte minstens behouden blijven. 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van deze BPA’s heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. De categorie volgens het BPA wijzigt immers niet in het RUP. Het 
gaat hier immers van een omzetting van de categorie  “wonen” in het BPA naar de categorie  “wonen” in het RUP. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- woongebied 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van de BPA’s (Kerkstaat en Waldam) strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- strook voor nijverheid  (BPA Kerkstraat) 
- strook voor gesloten bebouwing (BPA Kerkstraat) 
- strook voor bijgebouwen (BPA Kerkstraat) 
- strook voor appartementsgebouwen (BPA Kerkstraat) 
- strook voor autobergplaatsen (BPA Kerkstraat) 
- strook voor gebouwen van openbaar belang (BPA Kerkstraat) 
- strook voor koeren en hovingen (BPA Kerkstraat) 
- strook voor openbare beplanting (BPA Kerkstraat) 
- strook voor openbare wegen (BPA Kerkstraat) 
- strook voor parkeerplaatsen (BPA Kerkstraat)  
- openbare weg (BPA Waldam) 

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum - Elyzeese velden      B3-8 
 
 
 Stedelijk woongebied Elyzeese velden 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is hoofdzakelijk een woonomgeving.  Daarom 
wordt er wonen toegelaten eventueel in combinatie met 
kleinschalige ondersteunende aan wonen verwante functies 
voor zover deze in de woonomgeving passen.  
De Schaliestraat is vooral een straat met 
eengezinswoningen en krijgt ook deze bestemming. 
Afwijkende woningtypologieën mogen wel behouden blijven. 
Langsheen de Elyzeese velden zijn zowel een- als 
meergezinswoningen toegelaten vermits hier reeds een 
gemengde bebouwing aanwezig is. 
 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. 
 
 
Binnen de bestemming wonen zijn in de Schaliestraat 
enkel eengezinswoningen toegelaten. Rechtmatig tot 
stand gekomen meergezinswoningen mogen behouden 
blijven.  
Langs de Elyzeese velden zijn diverse woningtypologieën 
toegelaten. 

Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte van 2,5 à 3 bouwlagen in de 
omgeving dient als referentie voor zowel woongebouwen als 
gemeenschapsvoorzieningen.  
In het binnengebied (vanaf 15 m. achter de rooilijn) zijn nu 
een aantal gebouwen met functies aanwezig die geen 
woonfuncties betreffen en met variabele hoogte. Bij herop- 
of nieuwbouw zal een max. bouwhoogte van 2 bouwlagen 
worden aangehouden.. 

De bouwhoogte bedraagt max. 3 bouwlagen. 
 
 
Voor gemeenschapsvoorzieningen, wonen en gebouwen 
met andere functies in het binnengebied geldt een max. 
bouwhoogte van 2 bouwlagen. 
.  

 
 
 Stedelijk woongebied Elyzeese velden 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

In dit deelgebied zijn nu bijna alleen (sociale) woningen 
aanwezig. Daarom wordt er enkel wonen toegelaten 
eventueel in combinatie met kleinschalige ondersteunende 
aan wonen verwante functies voor zover deze in de 
woonomgeving passen.  
Omdat het onzeker is welke toekomstige inrichting het 
gebied zal krijgen ter vervanging van de huidige bebouwing 
wordt de woningtypologie niet vastgelegd. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing met die 
aanvulling dat alle woningen van het type ‘sociale woning’ 
moeten zijn. 
 
 
Zowel eengezins- als meergezinswoningen zijn 
toegelaten. 

Inrichting 
 
 

Het is moeilijk om een minimale of maximale bouwhoogte 
op te geven. Het is immers mogelijk dat men de huidige 
gebouwen zal renoveren. Daarom wordt de huidige 
bouwhoogte van circa 8 bouwlagen als bovengrens 
vastgelegd. 
Er wordt binnen de zone voldoende publiek groen voorzien. 
Omdat dit deelgebied zich volgens het RSG binnen het 
grootstedelijk gebied bevindt geldt er ook een minimale 
woningdichtheid.  

De max. bouwhoogte bedraagt 8 bouwlagen. 
 
 
 
 
De oppervlakte aan openbare groenvoorzieningen wordt 
behouden ook bij renovatie, sloop en heropbouw. 
Er geldt een minimale woningdichtheid van 25w/ha. 
 

Door het verdwijnen van de Guldenvliesstraat moet de 
doorwaadbaarheid van het gebied voor zacht gebruikers 
gegarandeerd blijven. 
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 in 
deze zone 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, d e  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. 

 
Een verplichte ontsluiting voor zacht verkeer is op het plan 
aangeduid. 
 
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. 
 

 
 
 Stedelijk woongebied Elyzeese velden 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Bedoeling is hier om de bestemming van een “zone voor 
wegen” uit het BPA om te zetten naar een bestemming die 
bebouwing toelaat zodat de terreinen van het KAHO als één 
samenhangend  geheel kunnen ontwikkeld worden. 
Dit is ook de reden waarom ook 
gemeenschapsvoorzieningen  expliciet als 
hoofdbestemming worden toegelaten. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing met die aanvulling 
dat gemeenschapsvoorzieningen ook als enige 
bestemming worden toegelaten. 
 

 
 

De huidige bouwhoogte van max. 4 bouwlagen op de 
scholencampus dient als referentie. 

De bouwhoogte bedraagt max. 4 bouwlagen. 

 
 

SW1 

SW2 

SW3 
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Deelgebied : Gent Centrum – Frans van Ryhovelaan     G3-1 
 
 

Toelichtingsnota 
 
 

1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in de “Bloemekenswijk” aan de rand van het Guislaininstituut. De situering is terug te vinden op het plan “feitelijke 
en juridische toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied bevat een groot aantal woningen, enkele onbebouwde terreinen in de rand van het Guislaininstituut en ook een deel van het 
Guislaininstituut zelf. Deze begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een deel van en de rand van het Guislaininstituut. De omgeving is hoofdzakelijk een woongebied met ook wat kleinschalige 
voorzieningen (vooral detailhandel) langs de Frans Van Rijhovelaan en de Ferrerlaan. Het Guislaininstituut is een grootschalige zorginstelling 
en domineert in belangrijke mate de omgeving. 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
Het deelgebied bestaat uit een groot aantal (ruim meer dan 100) eengezinswoningen, bijna uitsluitend van het type rijwoningen, met meestal 2 
à 3 bouwlagen in de Hortensiastraat, Frans Van Ryhovelaan, Magnoliastraat, Lorkenstraat, Haverstraat en Gezondheidsstraat. Daarnaast 
enkele onbebouwde terreinen die palen aan de Frans Van Ryhovelaan en een deel van het Guislaininstituut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Zonevreemde woningen 

              noordzijde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Onbebouwd terrein en 

            zonevreemde woningen 

            zuidzijde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               BWK 

 
 
            Onbebouwde terreinen Guislaininstituut met natuurwaarden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Zonevreemde woningen 

            zuidwestzijde 

 
 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het gewestplan dat hier geldt.  
Dit deelgebied bevindt zich in een “gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut” volgens het gewestplan.  
In de omgeving komen volgende beschermde monumenten voor:Het voormalig Guislaininstituut en de voetgangersbrug over de Nieuwe Vaart. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
De oorsprong van het probleem wordt gevormd door de omvang van het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen die voor het Psychiatrisch 
Centrum Guislain (Ferrerlaan) werd afgebakend in het gewestplan. Het bestemmingsgebied werd doorgetrokken tot op de rand van een aantal 
aanpalende straten waardoor een zeer groot aantal woningen zonevreemd zijn geworden. Er bestaat geen intentie om deze woningen aan te 
kopen in functie van uitbreidingsplannen van de zorginstelling. De instelling beschikt immers over nog voldoende interne reserve aan 
onbebouwde gronden. Het is daarom te verantwoorden om deze woningen zoneëigen te maken door hen op te nemen in een “stedelijk 
woongebied”.  
Het zoneëigen maken van de zonevreemde woningen is het belangrijkste objectief. Hiernaast worden ook enkele onbebouwde terreinen die 
zich tussen de bestaande bebouwing bevinden ook bebouwbaar gemaakt voor functies die in een woongebied thuishoren. De mogelijkheid 
voor gemeenschapsvoorzieningen wordt wel nog open gehouden (bv. indien het Psychiatrisch Centrum toch op termijn extra zou willen 
uitbreiden). Het betreft hier zowel een privaat terrein achter de Frans Van Ryhovelaan als een terrein van het Psychiatrisch Centrum zelf achter 
de Haverstraat. Daar heeft de instelling zelf voor gevraagd om voor een bepaald deel de bestemming ‘gemeenschapsvoorzieningen’ om te 
zetten naar woongebied omdat men daar bepaalde van (begeleid) wonen wil realiseren die binnen de bestemming 
‘gemeenschapsvoorzieningen’ niet mogelijk zijn. Daar bevindt zich wel waardevol groen waarmee rekening moet worden gehouden. 
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1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied krijgt volledig een bestemming als “stedelijk woongebied”.  
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit gewestplan heeft geen planschade maar wel in theorie planbaten tot gevolg vermits er een wijziging is van de 
bestemmingscategorie “gemeenschapsvoorzieningen” naar “woongebied”. In de praktijk zullen er voor de zonevreemde woningen geen 
planbaten zijn vermits de Codex vrijstelling voorziet voor zonevreemde woningen. Planbaten mogen wel verwacht worden voor de overige 
gronden. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- “gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut” 
- “woongebied” (enkele kleine stukjes woongebied worden meegenomen omdat de grens van het gewestplan een aantal woningen 

doorsnijdt. Zo geldt er voor deze woning maar één soort voorschrift. 
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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HORTENSIASTRAAT

FR
AN

CIS
CO

 FE
RR

ER
LA

AN

LORKENSTRAAT

HA
VE

RS
TR

AA
T

NIEUWEVAART

JOZEF GUISLAINSTRAAT

MAGNOLIASTRAAT

GEZONDHEIDSTRAAT

Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain
1/01/2013

Voetgangersbrug
1/01/2013

2
2

2
2

2
2 2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2
2

2

2

2

2

2

22
2

222

2

2

2

2

2
2

2

2

2

Kadastrale ondergrond
Feitelijke en juridische toestand ±

0 40 80 120 160 20020 m

1:5.000

G-C-31



Deelgebied Gent Centrum - Frans van Ryhovelaan     G3-1 
 
 

 Stedelijk woongebied Frans Van Ryhovelaan 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 
 

Deze zone bevat de meeste zonevreemde woningen 
De omgeving is een zuivere woonomgeving. Daarom 
wordt er dus enkel wonen toegelaten eventueel in 
combinatie met kleinschalige aan wonen verwante 
functies.  
 
 
Het bestaande woningtype in deze straten dient als 
referentie. Daardoor worden alleen 
eengezinswoningen toegelaten. 
Woningen met een andere woningtypologie (bv. 
appartementen) mogen behouden blijven indien deze 
werden vergund. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet meer dan 70% 
van de bvo van al de gebouwen in een bestemmingszone 
ingenomen worden door de functie wonen (en dit bekeken op het 
niveau van het deelgebied). 
 
Binnen de bestemming wonen zijn enkel eengezinswoningen 
toegelaten.  
 
Afwijkende maar vergunde woningtypologieën mogen behouden 
blijven. 
 

Inrichting 
 
 

De bouwhoogte van de woningen in de omgeving is 
de referentie. 

De maximale bouwhoogte bedraagt 3 bouwlagen. 
 
 

 
 
 

 Stedelijk woongebied Frans Van Ryhovelaan 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 
 

De woningen in deze zone zijn allen zonevreemd. De 
omgeving is een woonomgeving met een aantal 
kleinschalige voorzieningen (detailhandel, horeca…). 
Daarom wordt er dus enkel wonen toegelaten 
eventueel in combinatie met kleinschalige aan wonen 
verwante functies. 
Binnen de zone zijn zowel één- als 
meergezinswoningen aanwezig. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. 
 
 
 
 
 
Binnen de bestemming wonen zijn diverse woningtypologieën 
toegelaten.  

Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte in de omgeving dient als 
referentie. Daardoor worden alleen woningen met een 
bouwhoogte van max. 3 bouwlagen toegelaten.  
Wanneer er gebouwd wordt tussen bestaande 
woningen zal de nieuwe bebouwing maximaal 
aansluiten op die bebouwing (qua bouwhoogte, 
bouwdiepte…) 
De aanduiding op het grafisch plan duidt aan waar de 
hoofdontsluiting van het achterliggende gebied moet 
georganiseerd worden.  

Als maximale bouwhoogte geldt 3 bouwlagen.  
 
 
Binnen het bestaande (woning)weefsel wordt er maximaal 
aangesloten op de aanpalende woningen/gebouwen. 
 
 
De hoofdontsluiting voor de achterliggende zone SW4 gebeurt 
doorheen zone SW2 ter hoogte van de indicatieve aanduiding 
op het grafisch plan. 

 
 

 Stedelijk woongebied Frans Van Ryhovelaan 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 
 

Deze zone is reeds voor een deel ingenomen door 
gebouwen van het Guislaininstituut. 
Men wil hier bepaalde vormen van wonen realiseren 
in functie van de verzorgingsinstelling die niet mogelijk 
zijn binnen een ‘gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen’. Daarom wordt dit 
gebied opgenomen in een stedelijk gebied waar beide 
bestemmingen als hoofdbestemming mogelijk zijn. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet, indien een 
woonbestemming gerealiseerd wordt, meer dan 70% van de bvo 
ingenomen worden door de functie wonen (en dit bekeken op het 
niveau van het deelgebied) 
Gemeenschapsvoorzieningen worden hier ook expliciet  als 
enige bestemming toegelaten. 
 

Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte in de omgeving dient als 
referentie. Daardoor worden alleen 
woningen/gemeenschapsvoorzieningen met een 
bouwhoogte van max. 3 bouwlagen toegelaten.  
Nieuwe bebouwing zal maximaal aansluiten op de 
bestaande bebouwing  
Vermits het hier om een vrij groot te ontwikkelen 
gebied gaat is de groennorm van 20m²/ publiek groen 
per woning van toepassing. 
De zuidelijke aanduiding t.h.v. de Lorkenstraat 
voorziet een voetgangers-en fietsersverbinding naar 
de instelling en eventueel ook naar de groenzone. 
In het zuidelijk deel van deze zone is er waardevol 
groen aanwezig. De inrichting van dit gebied houdt 
hier rekening mee. Tegen de grens met de bestaande 
woningen wordt het bestaande bos over een breedte 
van 10m als buffer naar de bestaande woningen 
behouden. 

Binnen de bestemming wonen zijn diverse woningtypologieën 
toegelaten.  
Als maximale bouwhoogte geldt 3 bouwlagen.  
 
Binnen het bestaande (woning)weefsel wordt er maximaal 
aangesloten op de aanpalende woningen/gebouwen. 
Er geldt een groennorm van 20m²/ publiek groen per 
woonentiteit. 
 
De instelling en eventueel ook de groenzone op de Guislainsite 
wordt vanaf de Lorkenstraat bereikbaar gemaakt voor 
voetgangers en fietsers ter hoogte van de indicatieve 
aanduiding op het grafisch plan. 
Waardevol groen wordt geïntegreerd in de gebiedsontwikkeling. 
De strook bos tegen de bestaande woningen wordt behouden. 

 
 

 Stedelijk woongebied Frans Van Ryhovelaan 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 
 

Het gaat hier over een nog onbebouwd binnengebied. 
In de omgeving zijn zowel woningen als een 
grootschalige gemeenschapsvoorziening aanwezig.   
Dit binnengebied is zeer geschikt voor kwalitatief 
wonen maar ook voor de uitbreiding van de 
verzorgingsinstelling. Daarom wordt er dus zowel 
wonen als gemeenschapsvoorzieningen toegelaten. 
 
 
In dit deelgebied worden zowel één- als 
meergezinswoningen toegelaten maar beide 
woningtypes moeten aanwezig zijn. 
 
 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet meer dan 70% 
van de bvo ingenomen worden door de functie wonen (en dit 
bekeken op het niveau van het deelgebied) 
 
Gemeenschapsvoorzieningen worden hier ook expliciet  als 
bealngrijkste bestemming toegelaten. 
 
Zowel eengezins- als meergezinswoningen zijn 
toegelaten..Minstens één vierde van het aantal woningen zijn 
van het type eengezinswoningen. 

SW1 

SW2 

SW3 

SW4 
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Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte in de omgeving dient als 
referentie: de max. bouwhoogte bedraagt 3 
bouwlagen.  
Vermits het hier om een vrij groot te ontwikkelen 
gebied gaat is de groennorm van 20m²/ publiek groen 
per woning van toepassing. 
Aan dit deelgebied paalt een biologisch waardevol 
park. De inrichting houdt hier rekening mee. 
De aanduiding op het grafisch plan duidt aan waar de 
hoofdontsluiting van deze zone moet georganiseerd 
worden. 
Deze zone grenst ook aan een groenzone die bij de 
verzorgingsinstelling hoort. Op termijn zou deze een 
publiek karakter kunnen krijgen. Binnen deze zone 
wordt daarom voorzien in de mogelijkheid voor een 
voetgangersverbinding van de Frans Van Ryhovelaan 
naar deze groenzone.  
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 
in deze zone 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, d e  
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. 
 

Als maximale bouwhoogte geldt 3 bouwlagen.  
 
 
Er geldt een groennorm van 20m²/ publiek groen per 
woonentiteit. 
 
De inrichting houdt rekening met de waarden van het aanpalend 
park. 
De hoofdontsluiting voor SW4 gebeurt ter hoogte van de 
indicatief aangegeven pijl op het grafisch plan. 
 
De groenzone op de aanpalende Guislainsite wordt vanaf de 
Frans van Ryhovelaan bereikbaar gemaakt voor voetgangers. 
(zie indicatieve aanduiding aangegeven op het grafisch plan) 
 
 
 
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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Deelgebied : Gent Centrum - Kalvermarkt       B5-5 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in het centrum van Gent, buurt Sint-Jacobs. De situering is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische 
toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door een gebouwencomplex aan de Kalvermarkt. Deze begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en 
juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied maakt deel uit van centrum van Gent. De omgeving is hoofdzakelijk residentieel. Woningen zijn er hoofdzakelijk van het type 
rijwoningen. In de buurt zijn er ook enkele gemeenschapsvoorzieningen aanwezig zoals bv. een middelbare school. 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
Het deelgebied bestaat uitsluitend uit een complex van gebouwen met een welzijnsfunctie (rusthuis en klooster). De bouwhoogte bedraagt 2 
tot 4 bouwlagen. De gebouwen bevinden zich vooral aan de rand van de straat en zijn vrij divers qua architectuur en ouderdom. Binnenin het 
bouwblok is er een aangelegde binnentuin met enkele hoogstammige bomen. Een aantal gebouwen zijn waardevol en bevinden zich op de 
Inventaris Onroerend Erfgoed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het BPA dat hier geldt. Het 
deelgebied heeft er diverse zones: “strook voor hoofdgebouwen met als bestemming bejaardentehuis, strook voor bijgebouwen, strook voor 
koeren en hovingen, strook voor wegen”. 
Dit deelgebied bevindt zich in het BPA Kalvermarkt (KB 13 maart 1980).  
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
De voorschriften van het BPA zijn op zeer  gedetailleerde wijze geënt op vroegere vergunningen en bouwprojecten. Elke aanvraag die ook 
maar iets afwijkt van het huidige gebouwenbestand en de opgelegde bestemming vormt een probleem. 
Om dit te voorkomen wordt er beter een meer algemene bestemming voorzien die zowel wonen als gemeenschapsvoorzieningen toelaat. 
In het bouwblok is wel een waardevolle open ruimte aanwezig met enkel mooie bomen. Om de kwaliteit van het geheel te bewaren worden hier 
beperkingen opgelegd qua bebouwing en verharding. 

1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied krijgt volledig een bestemming als stedelijk woongebied.  
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. De categorie volgens het BPA wijzigt immers niet in het RUP. Het 
gaat hier immers van een omzetting van de categorie  “wonen” in het BPA naar de categorie  “wonen” in het RUP. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- woongebied 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- strook voor hoofdgebouwen 
- strook voor bijgebouwen 
- strook voor koeren en hovingen 
- strook voor wegen  
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum - Kalvermarkt       B5-5 
 
 

 Stedelijk woongebied Kalvermarkt 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Het gaat hier over een volledig bebouwd deelgebied met 
een klooster en rusthuis. De zonering van het BPA zijn 
zo gedetailleerd dat de minste wijziging t.o.v. de 
bestaande toestand voor problemen zorgt.. Een 
verruiming van de stedenbouwkundige bepalingen is 
nodig. De huidige activiteiten moeten kunnen worden 
verder gezet maar ook een volledige omzetting naar 
wonen moet mogelijk kunnen zijn. Daarom wordt er dus 
zowel wonen als gemeenschapsvoorzieningen 
toegelaten eventueel in combinatie met kleinschalige 
aan wonen verwante functies.  
Door de aard van het huidige gebouwenbestand en de 
eigenschappen van de omgeving is een gemengde 
woningtypologie mogelijk. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. 
Gemeenschapsvoorzieningen worden hier ook expliciet  als 
enige bestemming toegelaten. 
 
 
 
 
 
 
 
Verschillende woningtypologieën zijn toegelaten. 

Inrichting 
 
 

De bouwhoogte van de gebouwen in de omgeving dient 
als referentie. 
In het bouwblok is een open ruimte o.v.v. een 
binnenkoer/ tuin aanwezig. Deze open ruimte met de 
aanwezige waardevolle elementen wordt bewaard. 

De bouwhoogte voor alle gebouwen ongeacht voor welke 
functie zij bedoeld zijn bedraagt max. 4 bouwlagen.  
De indicatieve aanduiding ‘woongroen’ op het grafisch plan 
wordt gevrijwaard van bebouwing. 
Bestaand waardevol groen wordt behouden. 

 

SW 
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Deelgebied : Gent Centrum – K. L. Ledeganckstraat    G4-1 
 
 

Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in het centrum van Gent. De situering is terug te vinden op het overzichtsplan van deze deelgemeente en op het 
plan “feitelijke en juridische toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door een vrij groot bebouwd gebied gelegen tussen de Ledeganckstraat en Hofbouwlaan. De begrenzing is 
terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een onderdeel van de universitaire en culturele cluster in het zuiden van de binnenstad. De omgeving is sterk residentieel 
met een belangrijk aantal kleinschalige voorzieningen langs de Overpoortstraat en Zwijnaardsesteenweg (detailhandel) maar ook een 
belangrijk aantal grootschalige culturele functies (musea zoals MSK en SMAK) en onderwijsinstellingen (UG/Hogeschool). 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand. 
Het deelgebied bevat een complex van oude schoolgebouwen met een typisch architecturaal karakter en een grote binnentuin. Een deel ervan 
wordt nog gebruikt, een deel ervan staat leeg. Het geheel is opgenomen in de Inventaris voor Onroerend Erfgoed (IOE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zicht op het complex vanuit de Ledeganckstraat 

1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het gewestplan dat hier geldt. Dit 
deelgebied bevindt zich binnen een “gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut” volgens het gewestplan. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Dit gebouwencomplex was sinds geruime tijd in gebruik voor de “lerarenopleiding” en is sinds 1995 een onderdeel van de “Hogeschool Gent”. 
Omdat een deel van de gebouwen niet meer gebruikt wordt voor onderwijsdoeleinden biedt dit kansen op mogelijke nieuwe invullingen. De 
mogelijkheden die de bestemming volgens het gewestplan biedt zijn nu echter zeer beperkt : enkel gemeenschapsvoorzieningen zijn mogelijk. 
Vandaar de wens om de bestemming voor het gebied te verruimen zodat toekomstgerichte (woon)ontwikkelingen mogelijk worden. Omdat het 
hier over een multifunctionele omgeving gaat in de binnenstad kunnen hier alle toegelaten functies zich als ‘hoofdbestemming’ ontwikkelen. 
De meeste gebouwen zullen gezien hun architecturale waarde moeten behouden blijven. Daarnaast zijn er ook twee waardevolle groene open 
ruimten aanwezig die moeten behouden blijven. 
1.5.7 voorstel van bestemming 
De bestemming volgens het gewestplan wordt vervangen door een bestemming “stedelijk woongebied” waar naast het wonen ook functies die 
bij het wonen horen mogelijk zijn als hoofdbestemming. Er is aandacht vereist voor de architecturale waarden van de gebouwen en voor twee 
waardevolle binnentuinen. 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit gewestplan heeft geen planschade maar wel planbaten tot gevolg. Het gaat hier immers om een omzetting van de 
categorie “gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen” naar de categorie “wonen”. Planbaten mogen dus 
verwacht worden. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 
- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
- woongebied 

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum – K. L. Ledeganckstraat  G4-1 
 
 

 Stedelijk woongebied Karel Lodewijk Ledeganckstraat 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is een zeer gemengde en multifinctionele 
omgeving met wonen maar ook met grootschalige 
gemeenschapsvoorzieningen (hoger onderwijs, musea) en 
detailhandel. Het bestaand gebouwencomplex van de 
Hogeschool krijgt een meer gemengde bestemming waar 
zowel wonen als gemeenschapsvoorzieningen toegelaten 
zijn. evenals andere kleinschalige ondersteunende functies 
voor zover deze in de (woon)omgeving passen. 

Het algemeen voorschrift “bestemming stedelijk 
woongebied”  is van toepassing met die aanvulling dat ook 
andere dan woonfuncties als enige of overwegende 
bestemming  toegelaten zijn.  
 
 

Inrichting 
 
 

De bestaande gebouwen zijn opgenomen in de Inventaris 
Onroerend Erfgoed en moeten dus maximaal bewaard 
blijven. Ook twee binnentuinen zijn waardevol en dienen zo 
veel als mogelijk onbebouwd te blijven en bewaard te 
worden (zie indicatieve aanduidingen op grafisch plan). De 
toegelaten bestemmingen moeten in hoofdzaak binnen de 
bestaande gebouwen gesitueerd worden. Uitbreidingen zijn 
in beperkte mate toegelaten, worden gemotiveerd vanuit 
een aantoonbare noodzaak en zullen zorgvuldig aansluiten 
op de bestaande gebouwen. 

De toegelaten bestemmingen worden gerealiseerd binnen 
het bestaande gebouwenbestand. Beperkte uitbreidingen 
zijn toegelaten maar moeten rekening houden met zowel 
de architecturale waarde van de gebouwen als met de 
landschappelijke waarde van de binnentuinen. 
De indicatieve aanduidingen “groene ruimte” op het 
grafisch plan worden zo veel mogelijk gevrijwaard van 
bebouwing en zo onverhard mogelijk aangelegd.   

 
 

 

SW 

G-C-42



HOFBOUWLAAN

KA
RE

L V
AN

 RI
JS

SE
LB

ER
GHE

DR
EE

F

KAREL LODEWIJK LEDEGANCKSTRAAT

ZW
IJN

AA
RD

SE
ST

EE
NW

EG

EM
ILE

 CL
AU

SL
AA

N

SW

Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
RUP  Nr.167 "Stedelijk Wonen"

Deelgebied Gent Centrum – K.L.Ledeganckstraat
Kaart 2. Grafisch plan ±

1:1.000
0 25 50 75 10012,5 m

groene ruimte (indicatief)
stedelijk woongebiedSW

G-C-43



HOFBOUWLAAN

KAREL LODEWIJK LEDEGANCKSTRAAT

KAREL VAN RIJSSELBERGHEDREEF

ZW
IJN

AA
RD

SE
ST

EE
NW

EG

Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
RUP  Nr.167 "Stedelijk Wonen"

Deelgebied Gent Centrum – K.L.Ledeganckstraat
Kaart 3. Grafisch register planbaten en planschade

HOFBOUWLAAN

KAREL LODEWIJK LEDEGANCKSTRAAT

KAREL VAN RIJSSELBERGHEDREEF

ZW
IJN

AA
RD

SE
ST

EE
NW

EG

SW

HOFBOUWLAAN

KAREL LODEWIJK LEDEGANCKSTRAAT

KAREL VAN RIJSSELBERGHEDREEF

ZW
IJN

AA
RD

SE
ST

EE
NW

EG

±
1:2.500

Gewestplan RUP Stedelijk Wonen Planbaten

G-C-44



Deelgebied : Gent centrum – Marseillestraat      B5-14 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in Gent, in het noorden van de wijk Meulestede en tegen Meulestedebrug. De situering is terug te vinden op het 
plan “feitelijke en juridische toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied situeert zich grosso modo tussen de New Orleansstraat en de Voorhaven. De begrenzing is terug te vinden op het plan 
“feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een onderdeel van de wijk Meulestede en wordt zowel gekenmerkt door een aantal woninggroepen waarvan de meeste  
sociale woningen zijn als door enkele grote onbebouwde gebieden. Het deelgebied bevat de woningen en de kerk gelegen aan de 
Meeuwstraat, Alkstraat en New Orleansstraat, het nog onbebouwde gebied ten noorden ervan en enkele nog onbebouwde gebieden ten 
zuiden ervan. Het wijkpark dat  zich net ten zuiden van de kerk bevindt  wordt niet opgenomen in het deelgebied omdat de opname ervan 
voorzien wordt in het Thematisch RUP Groen (in opmaak). 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand. 
Het deelgebied bestaat uit een aantal eengezinswoningen type rijwoning, een kerk en een aantal onbebouwde gronden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het BPA dat hier geldt. 
Dit deelgebied bevindt zich in het BPA Meulestede – deel art. 15 (sociale woningbouw) (MB 17 augustus 2001) 
De kerk ter hoogte van het Redersplein is beschermd als monument. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Zonevreemde woningen 
Het betreft een aantal bestaande particuliere woningen en een kerk (beschermd als monument). Deze werden volgens het BPA opgenomen in 
een zone voor sociale woningbouw. Op deze wijze zijn die in zekere zin zonevreemd. 
Alhoewel de Codex vrij soepel is t.a.v. zonevreemde woningen zijn er toch wel wat beperkingen waardoor het aangewezen is om deze in een 
woonzone op te nemen. Er zijn hieromtrent al problemen gerezen op vergunningsvlak. 

Bestaande sociale woningbouw en onbebouwde terreinen bestemd voor sociale woningbouw 
Wat betreft de zone voor sociale woningbouw (art. 15) : 
Het betreft hier een zone voor sociale huisvesting waarvan de voorschriften geen aangepast woonbeleid toelaten. Een zone voor sociale 
huisvesting, zoals opgenomen in het BPA op grond van oud artikel 15 van het stedenbouwdecreet, laat niet toe om budgetwoningen of 
bescheiden wonen te voorzien, omdat enkel projecten voor sociale huisvesting mogen gerealiseerd worden. 
Volgens de huidige inzichten wordt echter best vermeden dat te grote concentraties aan sociale woningbouw ontstaan. Daarbij wordt beoogd 
om een zo groot mogelijke vermenging tussen verschillende doelgroepen tot stand te brengen, zodat een heterogene bewonersgroep ontstaat. 
Een meer heterogene populatie kan maar bekomen worden door in grootschalige sociale woningbouw ook een percentage private 
woningbouw te realiseren. De doelgroep voor deze private (budget-)woningen zijn gezinnen die enerzijds uit de boot vallen bij sociale 
woningbouw, omdat ze net teveel verdienen, maar anderzijds ook op de private markt niet terecht kunnen, omdat die prijzen dan weer te hoog 
zijn. In de uitgestrekte zone ‘artikel 15’ van het BPA is deze gewenste menging tussen sociale en private woningen momenteel echter niet 
mogelijk. 
Daarnaast is het ook een beleidsoptie van de Stad Gent om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk bestaande sociale woningen dit ook in de 
toekomst blijven. Om die reden is het wenselijk dat de delen van de zones 'artikel 15' die reeds gerealiseerd zijn, niet omgezet worden naar 
‘stedelijk woongebied'. Deze met sociale woningen bebouwde zones zijn daarom uit het plangebied gehouden. Hetzelfde geldt voor enkele 
onbebouwde terreinen waarvan nu reeds vaststaat dat er sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Enkel de terreinen waarvoor er momenteel 
binnen de sociale huisvestingssector geen interesse is om sociale woningen te realiseren, worden opgenomen in het deelgebied en omgezet 
naar ‘stedelijk wonen’. Dit maakt mogelijk dat ook budgetwoningen gerealiseerd worden, zonder de mogelijkheid op sociale woningbouw uit te 
sluiten. Enkel de verplichting op sociale woningbouw vervalt. 

 
In 1999 werd er voor het  ruimere gebied Meulestede  een wedstrijd georganiseerd. Het project werd nog niet uitgevoerd maar meer recent 
werd de draad terug opgenomen. Hieronder volgt een samenvatting van het doorlopen traject en de weerhouden voorstellen (uit studie 
“Meulestede Noord  - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning – 18/11/2014) 
 
“Tussen 1999 en 2014 zijn voor Meulestede-Noord een aantal ruimtelijke modellen gemaakt. 
In 1999 was NoA-architecten laureaat van de prijsvraag voor ontwerpen voor dit gebied. Zij ontworpen onder andere een aantal woonblokken 
met grondgebonden sociale (koop)rijwoningen. Door omstandigheden (zoals de link met grondruil Hoge weg, bodemsanering ...) is dit nog niet 
uitgevoerd. 
In 2011 maakte de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning een aangepast ontwerp voor de kop, tussen Meeuwstraat en Meulestedebrug. 
Dit als ontwerpend onderzoek met het oog op ontwikkeling door sogent. In 2012 is Meulestede-Noord geselecteerd als onderzoeksgebied voor 
het pilootproject wonen dat georganiseerd is door het Team Vlaams Bouwmeester. 
Doel was onderzoeken op welke wijze een Community Land Trust als een vernieuwend collectief woonproject kan worden uitgewerkt. 
Intussen heeft de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning deze ruimtelijke modellen op uniforme wijze in een 3D-model gebracht, en ook 
geoptimaliseerd. 
 
Voor het concept van NoA is onderzocht hoe het programma kan worden geoptimaliseerd door bepaalde volumes een bouwlaag extra te 
geven (NoA+). Voor het concept van Collectief-Noord is meer/voldoende afstand gecreëerd ten aanzien van de omliggende bestaande 
woningen.In deze nota worden de modellen voor het zuidelijk deel van Meulestede-Noord naast elkaar gezet.” Dit ruimtelijk onderzoek is 
gebruikt als basis voor de stedenbouwkundige voorschriften van zone SW3 en SW4£.4 
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1.5.7 voorstel van bestemming 
De bestaande private woningen aan de Albatrosstraat en de kerk worden opgenomen in een stedelijk woongebied. Dit is ook het geval voor de 
nog onbebouwde terreinen met bestemming voor sociale huisvesting en de terreinen aan de New Orleansstraat,  waar zich het 
welzijnsgebouw van het OCMW op bevindt. Deze terreinen krijgen wel geen exclusieve bestemming voor sociale woningbouw maar dit blijft 
uiteraard wel mogelijk vermits het om gronden van de stad Gent gaat. 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. De categorie volgens het BPA wijzigt immers niet in het RUP. Het 
gaat hier immers van een omzetting van de categorie  “wonen” in het BPA naar de categorie  “wonen” in het RUP. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- woongebied 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 
- art. 15 (sociale woningbouw) 

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
 

G-C-46



Situeringsplan

Luchtfoto

Gewestplan

Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
RUP  Nr.167 "Stedelijk Wonen"

Deelgebied Gent Centrum - Marseillestraat
Kaart 1. Feitelijke en juridische toestand

Z Z Z ZZ Z
Z Z
Z Z

Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z

Z Z
Z Z
Z Z
Z Z
Z Z
Z Z
Z Z
Z Z
Z Z
Z Z
Z Z

Z Z Z
Z Z Z

P P P
P P P

Z Z
Z Z
Z Z

SO SO SO
SO SO SO
SO SO SO
SO SO SO
SO SO SO
SO SO SO
SO SO SO
SO SO SO

P P
P P

1:10.000
±

G-C-47
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Deelgebied Gent Centrum - Marseillestraat        B5-14 
 
 

 Stedelijk woongebied Marseillestraat 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Er wordt hier enkel wonen toegelaten eventueel in 
combinatie met kleinschalige aan wonen verwante 
functies.  
 
 
 
 
In de omgeving zijn vooral eengezinswoningen aanwezig  
maar de ligging op de “kop” van Meulestede nabij 
Meulestedebrug vraagt een invulling die past bij deze 
specifieke plek. Daarom worden hier naast 
eengezinswoningen ook meergezinswoningen toegelaten 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet meer dan 
70% van de bvo van al de gebouwen in een 
bestemmingszone ingenomen worden door de functie wonen 
(en dit bekeken op het niveau van het deelgebied). 
 
Zowel één- als meergezinswoningen zijn toegelaten. 
 

Inrichting 
 

Nabij Meulestedebrug is een hoogteaccent toegelaten. 
Gezien de ligging aan de New Orleansstraat is het 
aangewezen om een bouwvolume als akoestische buffer 
voor de achterliggende bebouwing te voorzien 
Er wordt binnen het project voldoende publiek groen 
voorzien. 
Omdat dit deelgebied zich volgens het RSG binnen het 
grootstedelijk gebied bevindt geldt er ook een minimale 
woningdichtheid.  

De max. bouwhoogte bedraagt 4 bouwlagen maar één 
hoogteaccent van max. 8 bouwlagen nabij Meulestedebrug  
is toegelaten. 
 
Er wordt binnen het project minstens 20m² publiek groen 
voorzien per woning. 
De woningdichtheid bedraagt minimaal 25w/ha. 

 

 Stedelijk woongebied Marseillestraat 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Het gaat hier enkel om de bestaande private woningen en 
een kerk. Die zijn nu door hun bestemming binnen sociale 
woningbouw in zekere zin zonevreemd  
Er wordt hier enkel wonen toegelaten eventueel in 
combinatie met kleinschalige aan wonen verwante 
functies. De kerk, die beschermd is, moet uiteraard 
behouden blijven. 
Het behoud van de aanwezige woningtypologie is een 
uitgangspunt. 
 
 
In functie van een eventuele nieuwe invulling van het 
kerkgebouw kan deze een andere bestemming krijgen, 
met respect voor het gebouw. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet meer dan 
70% van de bvo van al de gebouwen in een 
bestemmingszone ingenomen worden door de functie wonen 
(en dit bekeken op het niveau van het deelgebied). 
 
Enkel ééngezinswoningen zijn toegelaten. Bestaande 
rechtmatig tot stand gekomen meergezinswoningen kunnen 
behouden blijven en verbouwd worden. 
 
Het kerkgebouw kan, met respect voor het gebouw, diverse 
functies krijgen. 

Inrichting De kerk aan het Redersplein is beschermd en moet De kerk wordt in zijn huidige toestand bewaard.  

 behouden blijven.  
 

 Stedelijk woongebied Marseillestraat 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is hoofdzakelijk een woonomgeving. 
Daarom wordt er dus enkel wonen toegelaten 
eventueel in combinatie met kleinschalige aan wonen 
verwante functies..  
 
 
De bestaande woningtypologie in de omgeving buiten 
het plangebied is op dit ogenblik zeer divers en gaat 
van eengezinswoningen tot appartementen van zeer 
verschillende aard en hoogte. Binnen dit onderdeel 
wordt er ook gestreefd naar een vermenging van 
woningtypes 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet meer dan 70% 
van de bvo van al de gebouwen in een bestemminszone  
ingenomen worden door de functie wonen (en dit bekeken op 
het niveau van het deelgebied). 
Verschillende woningtypes zijn toegelaten. Minstens 40% van 
het aantal woningen bestaat uit ééngezinswoningen. 
 

Inrichting 
 

De voorkeur gaat naar een invulling met een lage 
bouwhoogte. De algemene voorschriften zijn van 
toepassing voor de eengezinswoningen. De 4 
bouwlagen voor de meergezinswoningen zorgen voor 
ruimtelijke, architecturale mogelijkheden en 
economisch gunstige gevolgen. 
Er wordt binnen het project voldoende publiek groen 
voorzien. 
Omdat dit deelgebied zich volgens het RSG binnen het 
grootstedelijk gebied bevindt geldt er ook een minimale 
woningdichtheid.  
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 
in deze zone 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, d e  
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 

De maximale bouwhoogte bedraagt  4 bouwlagen voor het 
aandeel meergezinswoningen. 
 
 
 
 
Er wordt binnen het project minstens 20m² publiek groen 
voorzien per woonentiteit. 
De woningdichtheid bedraagt minimaal 25w/ha. 
 
 
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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 Stedelijk woongebied Marseillestraat 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is hoofdzakelijk een woonomgeving. 
Daarom wordt er dus enkel wonen toegelaten 
eventueel in combinatie met kleinschalige aan wonen 
verwante functies. 
 
De bestaande woningtypologie in de omgeving is op dit 
ogenblik zeer divers en gaat van eengezinswoningen 
tot appartementen van zeer verschillende aard 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet meer dan 70% 
van de bvo van al de gebouwen in een bestemmingszone 
ingenomen worden door de functie wonen (en dit bekeken op 
het niveau van het deelgebied). 
Verschillende woningtypes zijn toegelaten. 

Inrichting 
 

De bouwhoogte wordt afgestemd op de omgeving. 
Binnen dit onderdeel wordt er ook gestreefd naar een 
vermenging van woningtypes met een beperkte 
hoogte. 
Er wordt binnen het project voldoende publiek groen 
voorzien. 
Omdat dit deelgebied zich volgens het RSG binnen het 
grootstedelijk gebied bevindt geldt er ook een minimale 
woningdichtheid.  
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 
in deze zone 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, d e  
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 maximale bouwhoogte bedraagt  3 bouwlagen.  
 
 
 
Er wordt binnen het project minstens 20m² publiek groen 
voorzien per woning. 
 
De woningdichtheid bedraagt minimaal 25w/ha. 
 
 
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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Stedelijk woongebied Marseillestraat 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is hoofdzakelijk een woonomgeving. Daarom 
wordt er dus enkel wonen toegelaten eventueel in 
combinatie met kleinschalige aan wonen verwante functies.  
 
Omdat het gebied nu is ingenomen door 
gemeenschapsvoorzieningen (OCMW welzijnshuis en 
voormalig politiekantoor) en om de nodige flexibiliteit te 
bieden is het nuttig van ook deze bestemming als 
hoofdbestemming toe te laten. 
De bestaande woningtypologie in de omgeving en in het 
deelgebied zelf is op dit ogenblik zeer divers maar de 
ligging van dit onderdeel pleit om ook meergezinswoningen 
toe te laten. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing.  
 
 
Gemeenschapsvoorzieningen worden hier ook expliciet  als 
enige bestemming toegelaten. 
 
 
 
 
Zowel ééngezins-, schakel- of meergezinswoningen zijn 
toegelaten. 

Inrichting 
 

De bouwhoogte wordt afgestemd op de omgeving. 
Omdat dit deelgebied zich volgens het RSG binnen het 
grootstedelijk gebied bevindt geldt er ook een minimale 
woningdichtheid. 

De bouwhoogte voor ééngezins- en schakelwoningen 
bedraagt max. 3 bouwlagen. Voor meergezinswoningen en 
voor andere functies bedraagt de max. bouwhoogte 5 
bouwlagen. 
De woningdichtheid bedraagt minimaal 25w/ha. 
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Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
RUP  Nr.167 "Stedelijk Wonen"

Deelgebied Gent Centrum –  Marseillestraat
Kaart 2. Grafisch plan
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Deelgebied : Gent Centrum – Melkerijstraat      G3-4 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in het zuiden van het centrum van Gent. De situering is terug te vinden op het overzichtsplan van deze 
deelgemeente en op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door een klein gebied met een beperkt aantal zonevreemde woningen gelegen in de Melkerijstraat. De 
begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een onderdeel van een universitaire cluster in het zuiden van de binnenstad. De omgeving ten noorden van het deelgebied is 
sterk residentieel met weinig kleinschalige voorzieningen en ten zuiden bevinden zich belangrijke onderwijsinstellingen (UZ en UG). 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand. 
Het deelgebied bevat een beperkt aantal zonevreemde woningen en enkele bijgebouwen in de tuinzone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het gewestplan dat hier geldt. Dit 
deelgebied bevindt zich binnen een “gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut” volgens het gewestplan. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Het deelgebied is onderdeel van de gebouwencluster van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de UG. Het bestemmingsgebied 
gemeenschapsvoorzieningen werd doorgetrokken tot op de rand van Melkerijstraat als reserve voor eventuele uitbreidingen waardoor een 
aantal woningen en één onbebouwd perceel zonevreemd zijn geworden. Er bestaat geen intentie om deze woningen aan te kopen in functie 
van uitbreidingsplannen van de UG. Deze faculteit beschikt immers over nog voldoende interne reserve aan onbebouwde gronden.  
Het gevolg hiervan is dat het stedenbouwkundig verantwoord is om deze woningen zone-eigen te maken en op te nemen in een “stedelijk 
woongebied”. Hierdoor krijgen de woningen een normale rechtszekerheid.  
1.5.7 voorstel van bestemming 
De bestemming ‘gebied voor gemeenschapsvoorzieningen’ volgens het gewestplan wordt vervangen door een bestemming “stedelijk 
woongebied” waar naast het wonen ook functies die bij het wonen horen mogelijk zijn. 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van het gewestplan heeft geen planschade en in theorie enkel planbaten tot gevolg. Het gaat hier immers om een omzetting van 
de categorie “gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen” naar de categorie “wonen”. Volgens de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening zijn zonevreemde woningen die zone-eigen gemaakt echter vrijgesteld van planbaten zodat dit er in de praktijk geen 
planbaten zullen worden geheven. 
 
 

1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 
- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
- woongebied 

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum - Melkerijstraat       G3-4 
 
 

 Stedelijk woongebied Melkerijstraat 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

In de omgeving komen vooral eengezinswoningen voor. 
Daarom wordt er dus enkel wonen toegelaten. Kleinschalige 
aan wonen verwante functies zijn eveneens toegelaten. 
Het bestaande woningtype in deze straat dient als referentie. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 
“bestemming stedelijk woongebied” is van toepassing. 
 
Enkel wonen onder de vorm van eengezinswoningen 
zijn toegelaten. 
 

Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte in deze straten dient als referentie. Dus 
enkel eengezinswoningen worden toegelaten met een 
bouwhoogte van max. 2 bouwlagen. 

De maximum bouwhoogte bedraagt 2 bouwlagen. 
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Deelgebied : Gent Centrum – Meulesteedsesteenweg - 1    B3-31  
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in Gent, in de buurt “Meulestede”. De situering is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via 
de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door een aantal percelen van verschillende eigenaars in een binnengebied. Deze begrenzing is terug te vinden 
op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een onderdeel van de buurt Meulestede. Deze omgeving is sterk residentieel met hoofdzakelijk rijbebouwing. 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
Het deelgebied wordt gevormd door : 
- twee kleine percelen gelegen langs de Meulesteedsesteenweg die zich tussen twee wachtgevels bevinden en die toegang geven tot een 

achterliggende reeks garageboxen 
- een reeks garageboxen  
- de achtertuinen van de percelen die palen aan de Leithstraat en waar zich een reeks bijgebouwen bevinden met diverse invulling. 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het BPA dat hier geldt.  
Onderdeel Meulesteedsesteenweg 
Hier geldt de bestemming ‘zone voor bouwvrije tuinstroken’. Dit deelgebied bevindt zich in het BPA Meulestede (MB 17 augustus 2001) 
Onderdeel binnengebied 
Hier geldt de bestemming “zone voor bijgebouwen”. Dit deelgebied bevindt zich in het BPA Meulestede (MB 17 augustus 2001) 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Onderdeel Meulesteedsesteenweg 
Alhoewel het noodzakelijk is om de achterliggende garageboxen of nieuwe woningen te kunnen bereiken is het evenzeer wenselijk om de 
opening in de rijbebouwing en de twee wachtgevels stedenbouwkundig af te werken. Het is mogelijk om aan beide voorwaarden te voldoen 
door deze doorgang te behouden maar deze te laten overbouwen. De breedte tussen de wachtgevels is circa 10m. Een onderdoorgang van 
circa 4m breedte en hoogte volstaat. Op het gelijkvloers kan dus ook een deel toe gebouwd worden en op het verdiep over de volledige 
breedte. 
Onderdeel binnengebied 
Dit gebied dat nu grotendeels ingenomen is door garageboxen, bijgebouwen en loodsen is geschikt voor woningbouw. Niet alleen is hier rustig 
wonen in een binnengebied mogelijk maar bovendien is hier ook een redelijk groot buurtpark voorzien wat nog extra kan bijdragen tot een 
kwalitatieve woonomgeving. 
Voorwaarde is wel dat dit gebied bereikbaar wordt vanaf de openbare weg. Dit kan deels via Meulesteedsesteenweg omdat daar (zie vorig 
onderdeel) een doorbraak aanwezig is in de rijbebouwing maar ook deels via een bestaande doorgang in de Leithstraat. Een en ander werd 
reeds uitgewerkt in een structuurschets (zie verder) 
Aan de noordzijde is het wenselijk het buurtpark lichtjes uit te breiden zodat dit beter zichtbaar en bereikbaar wordt vanaf 
Meulesteedsesteenweg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
Voorstel van structuurschets. Ontwerpend onderzoek in functie van het opstellen van inrichtingsvoorschriften. 

 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Het gebied krijgt een bestemming ‘stedelijk woongebied’. Aan de noordzijde wordt een klein gedeelte omgezet naar parkgebied. De 
oppervlakte beantwoordt aan de groennorm i.f.v. het mogelijk aantal bijkomende woningen. Er wordt een keuze gemaakt voor grondgebonden 
woningen (ééngezins- of schakelwoningen). Langsheen de Meulesteedsesteenweg zijn ook meergezinswoningen toegelaten omdat de 
noodzakelijke onderdoorgang eengezinswoningen onmogelijk maakt. 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. De categorie volgens het BPA wijzigt immers niet in het RUP. Het 
gaat hier immers van een omzetting van de categorie  “wonen” in het BPA naar de categorie  “wonen” in het RUP. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- woongebied 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

-   zone voor bouwvrije tuinstroken 
-   zone voor bijgebouwen  

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum – Meulesteedsesteenweg- 1   B3-31 
 
 
 Stedelijk woongebied Meulesteedsesteenweg - 1 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is quasi een zuivere woonomgeving. 
Daarom wordt er enkel wonen toegelaten eventueel in 
combinatie met kleinschalige aan wonen verwante 
functies.  
In functie van de overbouwing zijn meergezinswoningen 
toegelaten. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. 
 
 

Inrichting 
 
 

Aandachtspunt is hier het voorzien van een gescheiden 
onderdoorgang naar de woningen in het binnengebied 
en naar het openbaar park in het binnengebied en het 
aansluiten van de nieuwe bebouwing op beide 
wachtgevels. 
 

Gesloten bebouwing (type rijwoning) is verplicht, met verplicht 
behoud van een onderdoorgang op maaiveldniveau naar de 
achterliggende terreinen (zie indicatieve aanduiding op grafisch 
plan). De onderdoorgang moet minstens 4 meter breed zijn. De 
maximum bouwhoogte bedraagt 3 bouwlagen. 

 
 Stedelijk woongebied Meulesteedsesteenweg - 1 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is quasi een zuivere woonomgeving. 
Daarom en ook omdat het hier een rustig binnengebied 
betreft waar ook een buurtpark aanwezig is wordt er 
enkel wonen toegelaten eventueel in combinatie met 
kleinschalige ondersteunende nevenfuncties voor zover 
deze in de woonomgeving passen.  
Voor de ontwikkeling en bereikbaarheid van dit 
binnengebied is de aanleg van wegen nodig. 
Het binnengebied mag enkel worden ingevuld met 
eengezinswoningen of schakelwoningen.  

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
Enkel eengezinswoningen en/of schakelwoningen zijn 
toegelaten. 

Inrichting 
 
 

Omdat dit deelgebied zich volgens het RSG binnen het 
grootstedelijk gebied bevindt geldt er ook een minimale 
woningdichtheid. Een hogere dichtheid is evenwel 
gewenst. 
Om de woningen in dit binnengebied te bereiken zijn er 
enkele ontsluitingswegen nodig. Deze ontsluitingswegen 
worden zo minimaal mogelijk gehouden. Dit geldt ook 
voor andere verhardingen. Waterdoorlatendheid is na te 
streven. 

De woningdichtheid bedraagt minimaal 25w/ha. 
 
 
 
De noodzakelijke ontsluitingswegen en andere verhardingen 
worden zo beperkt mogelijk gehouden en zijn max. 
waterdoorlatend. Zie de indicatieve aanduiding van de 
belangrijkste ontsluitingsweg in het grafisch plan. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Parkgebied Meulesteedsesteenweg - 1 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Enkel groenaanleg is hier toegelaten i.f.v. de uitbouw van 
het buurtpark. Beperkte verhardingen om het parkgebied 
bereikbaar te maken voor voetgangers en fietsers zijn 
eveneens toegelaten. 

In deze zone is enkel groenaanleg toegelaten naast 
minimale verhardingen voor een toegangsweg voor 
voetgangers en fietsers. 

Inrichting 
 
 

Dit gebied met een groenbestemming sluit aan bij het 
bestaande publiek groen dat zich ten noorden daarvan 
bevindt. Het wordt als een geheel ingericht. 
De verhardingen worden tot het strikte minimum beperkt en 
zijn waterdoorlatend. 

Dit parkgebied wordt ingericht in aansluiting met het 
aanpalende publiek park. 
Verhardingen houden maximaal rekening met de beoogde 
milieuaspecten op vlak van inplanting; breedte en keuze 
van verhardingsmateriaal en worden tot een minimum 
beperkt qua oppervlakteinname. 

 

SW1 

SW2 

P 
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Deelgebied : Gent Centrum – Meulesteedsesteenweg- 2    B3-31  
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in Gent, in de buurt “Meulestede”. De situering is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via 
de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door een aantal percelen welke één eigendom vormen. Deze begrenzing is terug te vinden op het plan 
“feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een onderdeel van de buurt ‘Meulestede’. Deze omgeving is sterk residentieel met hoofdzakelijk rijbebouwing en 
eengezinswoningen maar ook met enkele kleinschalige economische activiteiten die in een woonbuurt thuishoren. 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
Het deelgebied bevindt zich op de kop van de Voorhavenkaai tussen Meulesteedsesteenweg en Meulstedekaai. Het deelgebied wordt 
ingenomen door de gebouwen van Ateljee, een sociaal-economiebedrijf dat tweedehandsgoederen verzamelt, eventueel opknapt en terug 
doorverkoopt aan redelijke prijzen. Reststoffen worden in containers in openlucht opgeslagen. Ateljee bevat dus zowel opslagplaatsen als een 
werkplaats en een verkoopsruimte. 
Zoals uit onderstaande luchtfoto blijkt ziet het er uit als een normaal bedrijf met oudere en nieuwe bedrijfsgebouwen, parking en 
openluchtopslag. Langs Meulestedekaai is het zicht niet zo fraai door de openluchtopslag van recuperatiematerialen en is deze activiteit niet 
gunstig voor de woonkwaliteit (zie foto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Zicht langs Meulestedekaai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zicht langs Meulesteedsesteenweg 

 

1.5.5 bestaande juridische toestand  
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het BPA dat hier geldt.  
Hier gelden de bestemmingen : 

- zone voor bouwvrije tuinstroken 
- zone voor verzorgende bedrijven en autobergplaatsen 

Dit deelgebied bevindt zich in het BPA Meulestede (MB 17 augustus 2001) 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
De huidige bestemming is vrij beperkend en laat enkel specifieke 
economische functies toe en dit in typische lage bedrijfsgebouwen. 
In Meulestede zijn er de laatste jaren een aantal ontwikkelingen aan de 
gang die dit gebied verder wil versterken als woongebied. Door zijn 
geïsoleerde ligging, de aanwezigheid van brede waterinfrastructuren en 
waardevol industrieel erfgoed is dit zeker een gebied dat alle troeven 
bezit voor kwalitatief wonen. 
Het deelgebied bevindt zich op de kop van twee stroken rijwoningen. 
Een beëindiging van deze twee stroken met aangepaste 
bebouwing/woningbouw kan zorgen voor een meer aangepaste 
stedenbouwkundige en architecturale afwerking dan nu het geval is en 
de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving gevoelig verbeteren. 
Op de kop mag de bebouwing wat hoger zijn en langs Meulestedekaai  
eveneens. Op die plaatsen heeft het openbaar domein immers een  
vrij grote breedte. Langs de Meulesteedsesteenweg wordt de huidige  
bouwhoogte van 2 bouwlagen gevolgd. 
 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Het gebied krijgt een bestemming als ‘stedelijk woongebied’. Op de kop wordt een iets hogere bebouwing toegelaten dan de bestaande 
bebouwing als architecturaal accent. 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. De categorie volgens het BPA wijzigt immers niet in het RUP. Het 
gaat hier immers van een omzetting van de categorie  “wonen” in het BPA naar de categorie  “wonen” in het RUP. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- woongebied 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 
-   zone voor bouwvrije tuinstroken 
-   zone voor verzorgende bedrijven en autobergplaatsen 
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum – Meulesteedsesteenweg- 2   B3-31 
 
 
 Stedelijk woongebied Meulesteedsesteenweg-2 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is een relatief zuivere woonomgeving. In 

deze buurt blijkt er nood te zijn aan socio-culturele 

inrichtingen en gemeenschapsvoorzieningen. Daarom 

worden deze functies ook als hoofdbestemming 

toegelaten.. De bestaande economische functie 

(kringloopcentrum)  die momenteel de volledige site 

inneemt kan behouden blijven. 

 

Om een minimale mix aan stedelijke functies te 

realiseren wordt een minimum aandeel niet-

woonfuncties verplicht gemaakt.  

 

Langs de waterkant van Meulestedekaai zijn enkel 

eengezinswoningen of schakelwoningen toegelaten. 

 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 

stedelijk woongebied” is in SW1, Sw2 en SW3 van toepassing. 

De bestemmingen gemeenschapsvoorzieningen en socio-

culturele instellingen zijn ook als overwegende of enige 

bestemming mogelijk. 

Bestaande economische functies worden hier ook expliciet als 

hoofdbestemming toegelaten. 

 

Min. 10% van de bvo dient te bestaan uit een niet-woonfunctie. 

 

 

 
Langs  het N-Z gerichte deel Meulestedekaai zijn enkel 

eengezinswoningen of schakelwoningen zijn toegelaten.  

 

Inrichting 
 
 

De woningen in de omgeving hebben meestal maar 2 

bouwlagen maar dit deelgebied op de kop van dit 

bouwblok vereist/verdraagt een grotere hoogte. 

Langs het N-Z gerichte gedeelte van Meulestedekaai en 

Meulesteedsesteenweg geldt een max. bouwhoogte van 

3 bouwlagen. 

 

Langs het O-W-gerichte gedeelte van Meulestedekaai, 

is een iets hogere bebouwing toegestaan 

 

Op de hoek van de Meulestedekaai kan evenwel een 

hoger volume van 5 bouwlagen voorzien worden.  

 

Omdat dit deelgebied zich volgens het RSG binnen het 

grootstedelijk gebied bevindt geldt er ook een minimale 

woningdichtheid.  

Conform het RSG wordt er per woongelegenheid een 

aantal m² publiek groen voorzien dat wordt geclusterd 

en aansluit bij de het aanpalend publiek groen. 

 

 

 

Om het publiek groen voldoende zichtbaar en 

voldoende bereikbaar te maken worden openbare 

verbindingen  opgelegd zodat er voldoende interactie 

tussen kaai en groengebied. 

 

 

 

Bouwzone Sw1: voor de bouwhoogte geldt het algemeen 

voorschrift. 

 

 

Bouwzone SW2: De bouwhoogte bedraagt max. 4 bouwlagen 

 

 

Bouwzone SW3: De bouwhoogte bedraagt max. 5 bouwlagen 

 

 

De woningdichtheid bedraagt minimaal 25w/ha. 

 

 

De groennorm van 20m²/woning is van toepassing. 

Dit  publiek groen wordt geclusterd, wordt voorzien in en rond 

de zoekzone zoals aangeduid op plan en sluit aan bij de 

aanpalende zone voor publiek groen voorzien in het BPA 

Meulestede. 

 

Twee openbare verbindingen worden voorzien tussen  het 

publiek groen en kaai, zoals aangeduid op het grafisch plan. 

Deze verbindingen  zijn minimum 10 m breed en zijn niet 

overbouwbaar en zorgt voor een zichtrelatie tussen openbaar 

 

 

Mocht de bestaande (sociaal)economische functie, hier 

toch blijven, worden mogelijkheden gecreëerd zodat de 

bestaande gebouwen kunnen verbouwd worden.. 

groen en kaai. 

 

In functie van de bestaande economische functie kunnen de 

bestaande gebouwen behouden blijven en verbouwd worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SW1-3 
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Deelgebied Gent Centrum – Motorstraat 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich aan de zuidzijde van het centrum van Oostakker in de hoek tussen de John Kennedylaan en de spoorweg naar 
Antwerpen. De situering is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail 
daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door enkele percelen. Deze begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een 
weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een onderdeel van zuidelijk rand van Oostakker. De omgeving is sterk residentieel met vooral halfopen bebouwing.  
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
Het gaat over een gebied met een beperkte oppervlakte. Binnen het deelgebied bevinden zich slechts drie gebouwen (van links naar rechts): 
een villa, een restaurant en een café met feestzaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zicht vanop de Motorstraat 

 
 

1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het gewestplan dat hier geldt. Het 
deelgebied heeft er een bestemming “buffergebied”. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
De gewestplanbestemming maakt dat deze drie panden zonevreemd zijn. De bestemming “buffergebied” leg immers beperkingen op.  
Het probleem is reeds geruime tijd gekend. Men heeft getracht dit probleem op te lossen door dit gebied op te nemen in het gewestelijk RUP 
voor het zeehavengebied doch dit is niet gelukt omdat men zich beperkt heeft tot wat echt tot het zeehavengebied behoort. De grens van het 
zeehavengebied loopt net op de grens van dit deelgebied. Toen één van de zonevreemde functies van plan was om een planologisch attest 
aan te vragen is er voorgesteld dit mee te nemen in dit RUP. Met dit RUP kan het probleem van deze zonevreemde functies opgelost worden.  
1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied krijgt een bestemming als “stedelijk woongebied”. Bedoeling is wel dat de bestaande functies andere dan wonen kunnen 
bestendigd blijven. 
 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van het gewestplanvoorschrift heeft geen planschade tot gevolg maar wel in theorie planbaten omdat het hier een omzetting van 
de categorie “buffergebied” naar de categorie “wonen” betreft. In de praktijk zal dit echter wellicht niet leiden tot een effectieve 
planbatenheffening want zonevreemde woningen zijn hiervan in principe vrijgesteld. Ook zonevreemde bedrijven zijn hiervan vrijgesteld. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- woongebied 
- buffergebied 

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum – Motorstraat 
 
 
 
 Stedelijk woongebied Motorstraat 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De zuivere woonomgeving vormt de referentie. Daarom wordt er 
dus enkel wonen toegelaten eventueel in combinatie met 
kleinschalige aan wonen verwante functies. 
Vermits twee van de drie panden binnen dit deelgebied ook in 
hoofdzaak een andere functie hebben dan wonen (reca) wordt 
het behoud van deze functies ook expliciet toegestaan. 
 
De bestaande woningtypologie (eengezinswoningen) wordt 
behouden. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 
“bestemming stedelijk woongebied” is van toepassing. 
Bestaande functies andere dan wonen mogen expliciet 
ook meer dan 50% van de bvo van het gebouw 
innemen. 
 
Binnen de bestemming wonen zijn enkel 
eengezinswoningen toegelaten. 
 

Inrichting 
 
 

De bestaande woningtypologie wordt behouden: open 
bebouwing voor de twee westelijk gelegen panden en gesloten 
bebouwing voor het meest oostelijk gelegen pand. De huidige 
bouwhoogten dienen als referentie. 
De open bebouwingen bevinden zich in ruime en parkachtige 
tuinen. De landschappelijke en natuurkwaliteiten van deze 
tuinen worden behouden. 

De maximale bouwhoogte bedraagt 2 bouwlagen. 
 
 
 
De bestaande tuinen worden gevrijwaard van verdere 
bebouwing en verharding. 
 
 

 

SW 
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Deelgebied : Gent Centrum – Nekkersputstraat     B1-5 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in het centrum van Gent op de grens van de Brugse Poort en de Bourgoyen. De situering is terug te vinden op het 
plan “feitelijke en juridische toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door twee percelen. Deze begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een 
weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied bevindt zich op het kruispunt van de lintbebouwing van de Nekkersputstraat en een portaal naar het natuurgebied Bourgoyen 
in de as van de Perzikstraat. De onmiddellijke omgeving is sterk residentieel. De meeste woningen zijn eengezinswoningen van het 
rijwoningtype met of zonder voortuin. Hier en daar bevinden zich meergezinswoningen binnen deze hoofdzakelijk gesloten straatwanden. Er 
zijn weinig voorzieningen in de onmiddellijke omgeving. 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand. 
Het deelgebied bestaat uit onbebouwde percelen. De meeste percelen in de omgeving zijn bebouwd met woningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De werkelijke afstand tot de perceelsgrens  

is een stuk groter (circa 6m) dan volgens het  

kadaster(circa 3m) 

 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het BPA dat hier geldt. Het 
deelgebied heeft er een bestemming “zone voor half-open en gesloten bebouwing (rechts perceel) en bouwvrije strook (links perceel). Dit 
deelgebied bevindt zich in het BPA Bourgoyen A (MB 23/05/2003).  
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
De nu ingetekende bouwvrije strook is in het BPA slechts 3 m breed.. In werkelijkheid (te wijten aan een onnauwkeurig kadaster) is het perceel 
een stuk breder (6 m) waardoor dit wel in aanmerking kan komen voor bebouwing. Een opmetingsplan toont dit aan. Er kan hierbij aangesloten 
worden op een bestaande wachtgevel. De zone voor gesloten bebouwing kan hier dus doorgetrokken worden tot op de grens met de 
toegangszone voor de Bourgoyen. Een breedte van 3m is niet voldoende voor een woning maar 6m voldoet wel. 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied krijgt een bestemming “zone voor stedelijk wonen” met behoud van de huidige bouwhoogte. De mogelijkheid om te bouwen tot 
op de perceelsgrens aan de zijde van het portaal vraagt specifieke aandacht naar “zichten en lichten”.  
 
 
 

1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. De categorie volgens het BPA wijzigt immers niet in het RUP. Het 
gaat hier immers van een omzetting van de categorie  “wonen” in het BPA naar de categorie  “wonen” in het RUP. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- woongebied 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 
-  zone voor half-open en gesloten bebouwing  
-  bouwvrije strook  

 
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum - Nekkersputstraat    fiche B1-5 
 
 
 Stedelijk woongebied Nekkersputstraat 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

In de omgeving komen uitsluitend  woningen voor. Daarom wordt 
er dus enkel wonen toegelaten eventueel in combinatie met 
kleinschalige aan wonen verwante functies.  
Het bestaande woningtype in deze straten dient als referentie. 
Daardoor worden alleen eengezinswoningen toegelaten. De 
woning sluit aan op de aanpalende woning. 
 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 
“bestemming stedelijk woongebied” is van toepassing. 
 
 
Enkel eengezinswoningen zijn toegelaten.  
 

Inrichting 
 
 

Volgens het kadaster (en dus ook volgens het BPA) heeft dit 
perceel slechts een breedte van 3m. De werkelijke breedte 
bedraagt nochtans circa 6m. Daardoor is dit perceel wel 
bebouwbaar. 

Het perceel mag over de volledige breedte bebouwd 
worden. 
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Deelgebied : Gent Centrum – Ottergemsesteenweg     B5-7 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in de omgeving van het UZ. De situering is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
topografische kaart van Gent en een detail daaruit. Een ander deelgebied met een gelijkaardige problematiek (Tussen Bermen) is opgenomen 
in het deelgebied Gent-centrum-Toemaattragel 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door reeks rijwoningen die zich situeren aan de noordzijde van de Ottergemsesteenweg. Deze begrenzing is 
terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied maakt deel uit de buurt van het UZ. De omgeving is hoofdzakelijk residentieel. Woningen zijn er hoofdzakelijk van het type 
rijwoningen. In de buurt zijn er ook wel enkele (gemeenschaps)voorzieningen aanwezig zoals bv. het UZ, de faculteit Farmaceutische 
wetenschappen en ook een aantal bedrijven. 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
Het deelgebied bestaat uitsluitend uit enkele straatsegmenten met rijwoningen. De woningen zijn 2 à 3 bouwlagen hoog. De woningen 
bevinden zich allemaal op de rooilijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Woonbuurt Ottergemsesteenweg 

 
 
 

 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het BPA dat hier geldt. Het 
deelgebied heeft volgende bestemming : “woonzone (gesloten bebouwing), zone voor koeren en tuinen, zone voor wegen, bouwvrije zone” 
Dit deelgebied bevindt zich in het BPA 129 Toemaattragel (MB 17 december 1998)  
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
De voorschriften van het BPA geven problemen voor de bestaande woningen en verhinderen een normale uitbouw. Zo is de toegelaten 
bouwdiepte in vele gevallen kleiner dan de bestaande bouwdiepte en is de zonebezetting in de zone voor koeren en tuinen te beperkt. 
Om nog meer problemen te voorkomen wordt er beter een diepere bouwzone voorzien of een meer soepele invulling van de bijgebouwen i.f.v. 
het wonen. 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied krijgt volledig een bestemming als ‘stedelijk woongebied’.  
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. De categorie volgens het BPA wijzigt immers niet in het RUP. Het 
gaat hier immers van een omzetting van de categorie  “wonen” in het BPA naar de categorie  “wonen” in het RUP. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- woongebied 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- woonzone (gesloten bebouwing) 
- zone voor koeren en tuinen 
- zone voor wegen 
- bouwvrije zone 

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum - Ottergemsesteenweg     B5-7 
 
 

 Stedelijk woongebied Ottergemsesteenweg 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is hoofdzakelijk een woonomgeving. 
Daarom wordt er dus enkel wonen toegelaten 
eventueel in combinatie met kleinschalige aan 
wonen verwante functies. 
 
 
 
 
Het bestaande woningtype  in deze straten dient als 
referentie.  
In dit deelgebied zijn ook reeds enkele 
meergezinswoningen aanwezig. Als deze als 
“regulier” vergund kunnen beschouwd worden,  
kunnen deze behouden blijven . 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming stedelijk 
woongebied” is van toepassing. In afwijking op het algemeen 
stedenbouwkundig voorschrift moet meer dan 70% van de bvo van 
al de gebouwen in een bestemmingszone ingenomen worden door 
de functie wonen (en dit bekeken op het niveau van het deelgebied). 
 
 
Binnen de bestemming wonen zijn enkel eengezinswoningen 
toegelaten.  
Bestaande rechtmatig tot stand gekomen meergezinswoningen 
kunnen behouden worden. 

Inrichting 
 
 

 De algemene stedenbouwkundige voorschriften mbt de inrichting 
zijn van toepassing. 
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Deelgebied : Gent Centrum - Stropkaai       G3-3 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 

1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in het gebied tussen Ottergemsesteenweg en de Schelde aan de noordkant van de spoorweg. De situering is 
terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door een aantal zonevreemde woningen. Deze begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische 
toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
De omgeving van het deelgebied is hoofdzakelijk een sterkt verstedelijkt en dicht bebouwd woongebied met enkele grootschalige 
gemeenschapsvoorzieningen (bv. hoofdzetel TMVW, psychiatrische instelling…).  
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
Het deelgebied bestaat uit circa 45 rijwoningen, hoofdzakelijk eengezinswoningen met meestal 2 bouwlagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het gewestplan dat hier geldt.  
Dit deelgebied heeft een bestemming “gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut” volgens het gewestplan.  
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
De kern van dit gebied wordt gevormd door het Guislaininstituut (afdeling Stropkaai). Het bestemmingsgebied werd doorgetrokken tot op de 
rand van de aanpalende straten waardoor een groot aantal woningen zonevreemd zijn geworden. Er bestaat geen intentie om deze woningen 
aan te kopen in functie van uitbreidingsplannen van de instelling. Het is daarom ruimtelijk verantwoord van deze woningen zoneëigen te maken 
door hen op te nemen in een “stedelijk woongebied”. Als ook de bestemming “gemeenschapsvoorzieningen” als hoofdbestemming wordt 
toegelaten binnen het “stedelijk woongebied” krijgen niet alleen de woningen daardoor een normale rechtszekerheid maar blijft ook de instelling 
de mogelijkheid behouden om eventueel uit te breiden moest de noodzaak zich daartoe voordoen.  
De bestemmingswijziging is hier vooral nuttig om meer mogelijkheden te geven bij het verbouwen van de zonevreemde woningen vermits de 
Codex nog zekere beperkingen inhoudt. 
Interessant is ook om een bestaande toegang naar het instituut in de Lentestraat te behouden. 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied krijgt volledig een bestemming als stedelijk woongebied.  

1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade maar wel in theorie planbaten tot gevolg vermits er een wijziging is van de categorie 
“gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen” naar “wonen”. In de praktijk zal dit evenwel niet het geval zijn vermits de Codex 
vrijstelling voorziet voor zonevreemde woningen. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 
- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
- woongebied 

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum - Stropkaai      G3-3 
 
 

 Stedelijk woongebied Stropkaai 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is een zuivere residentiële woonbuurt. 
Daarom wordt er dus enkel wonen toegelaten eventueel 
in combinatie met kleinschalige aan wonen verwante 
functies. 
 
 
 
 
 
 
Het bestaande woningtype van de zonevreemde 
woningen dient als referentie. Daardoor worden alleen 
eengezinswoningen toegelaten.  
 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet meer dan 70% 
van de bvo van al de gebouwen in een bestemmingszone 
ingenomen worden door de functie wonen (en dit bekeken op 
het niveau van het deelgebied). 
 
Gemeenschapsvoorzieningen worden hier ook expliciet  als 
enige bestemming toegelaten. 
 
Binnen de bestemming wonen zijn enkel eengezinswoningen 
toegelaten.  
 

Inrichting 
 
 

Het bestaante bouwtype dient als referentie. 
 
Op dit ogenblik is er een toegang naar de 
achterliggende instelling via de Lentestraat. Het behoud 
ervan is zinvol om het binnengebied bereikbaarder te 
maken. 

Enkel rijbebouwing is toegelaten. 
 
Ter hoogte van de indicatieve aanduiding op het grafisch plan 
wordt de toegang naar het achterliggend gebied behouden. 

 

SW 

G-C-80



LENTESTRAAT

STROPSTRAAT

STROPKAAI

SW

Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
RUP  Nr.167 "Stedelijk Wonen"

Deelgebied Gent Centrum – Stropkaai
Kaart 2. Grafisch plan ±1:1.0000 20 40 60 80 10010 m

stedelijk woongebiedSW

ontsluitingweg (indicatief)

G-C-81



STROPKAAI

STROPSTRAAT

LE
NT

ES
TR

AA
T

STROPSTRAAT

Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
RUP  Nr.167 "Stedelijk Wonen"

Deelgebied Gent Centrum – Stropkaai
Kaart 3. Grafisch register planbaten en planschade ±

1:1.500

STROPKAAI

LE
NT

ES
TR

AA
T

SW

STROPKAAI

STROPSTRAAT

LE
NT

ES
TR

AA
T

STROPSTRAAT

planbatenRUP Stedelijk WonenGewestplan

G-C-82



Deelgebied : Gent Centrum – Toemaattragel 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in de omgeving van de Moutstraat. De situering is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via 
de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door : 

- een reeks rijwoningen die zich situeren langs ‘Tussen Bermen’. (een gelijkaardig gebied met een gelijkaardige problematiek is 
opgenomen in het deelgebied Ottergemsesteenweg. 

- een omvangrijk bedrijfsterrein gelegen in de hoek van de Moutstraat en Toemaattragel. 
Deze begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied maakt deel uit de buurt van de Moutstraat. De omgeving ‘Tussen Bermen’ is zuiver residentieel. Woningen zijn hoofdzakelijk 
van het type rijwoningen. In de omgeving overwegen echter economische activiteiten : het aanwezige bouwbedrijf neemt verschillende 
hectaren in beslag. Daarnaast is er ook een omvangrijk kantoorgebouw aanwezig en een crèche. Verder in de ruime omgeving zijn er ook wel 
enkele (gemeenschaps)voorzieningen aanwezig zoals bv. het UZ, de faculteit Farmaceutische wetenschappen en ook een aantal bedrijven. 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
Het deelgebied bestaat onder meer uit een straat ‘Tussen Bermen’ met kleine rijwoningen. De woningen zijn meestal 2 soms 3 bouwlagen 
hoog. De woningen bevinden zich allemaal op de rooilijn. De straat is vrij smal en loopt op het einde dood op een muur. 
Rondom de woonstraat is er op de meeste plaatsen een groenscherm aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Woonbuurt “Tussen bermen” 

Palend aan deze woonwijk bevindt er zich een groot bouwbedrijf met enkele grote bedrijfsgebouwen, een kantoorgebouw, parkings en heel 
wat buitenopslag op verharde terreinen. Naast dit bedrijfsterrein bevindt zich een park met kasteel/villa welke bij het bedrijf hoort. Dit park heeft 
volgens de BWK-kaart duidelijke natuurwaarden. Het kasteel is opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             BWK 

 
              

             Villa in park (rechts),bouwbedrijf ‘Maes’ (links) 

Aan de overzijde van de Moutstraat bevindt zich een groot kantoorcomplex met 8 bouwlagen en met omvangrijke maaiveldparkings. 
De footprint van dit kantoorcomplex is circa 2500m² wat met het aantal bouwlagen een totale bvo van ongeveer 20.000m² geeft. Omdat er 
traditionele kantooractiviteiten aanwezig zijn betekent dit dat er heel wat werknemers zijn en dat er ook veel verkeer naar deze plek komt wat 
ook een grote parkeerbehoefte met zich meebrengt. Deze parkeerdruk laat zich ook voelen op het openbaar domein en moet een oplossing 
krijgen om de realisatie van een groenas langs de Schelde mogelijk te maken. 
Links van deze kantoren bevindt zich een crèche van de Stad Gent die in de toekomst wordt uitgebouwd tot een school. 
In het gebied is ook waardevol groen aanwezig (zie BWK) : de rand van de spoorweg, de rand van de Schelde en het kasteelpark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Creche (links) 
             Kantoorgebouw (rechts)  

 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het BPA dat hier geldt. Het 
deelgebied heeft volgende bestemming : “woonzone (gesloten bebouwing), zone voor koeren en tuinen, zone voor wegen, bouwvrije zone” 
Daarnaast : “zone voor bedrijven, zone voor buffergroen, zone voor groenas, zone voor park en zone voor zakelijke dienstverlening” 
Dit deelgebied bevindt zich in het BPA Toemaattragel (MB 17 december 1998)  
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Wat betreft de woonwijk :  
De voorschriften van het BPA geven problemen voor de bestaande woningen en verhinderen een normale uitbouw.  
Om nog meer problemen te voorkomen wordt er beter een diepere bouwzone voorzien of een meer soepele invulling van de bijgebouwen ifv 
het wonen. 
Wat betreft de bedrijvenzone :  
Het betreft hier een bedrijventerrein waarop één belangrijk bedrijf gevestigd is naast enkele panden die verhuurd worden voor andere 
economische activiteiten. Dit bedrijf bevindt zich in een “woongebied” volgens het gewestplan en heeft daar tot ’90 normaal kunnen 
functioneren. Toen de verlenging van de milieuvergunning in zicht kwam bleek deze bestemming voor een Vlarem-I-bedrijf problematisch. 
Vandaar dat de stad Gent toen besloot om een BPA op te maken dat de “zonevreemdheid” moest opheffen en garanties zou bieden voor de 
toekomst van het bedrijf. 
Nu 20 jaar later wenst het aanwezige bedrijf zich te herlokaliseren. Na lang beraad werd er beslist om dit gebied niet opnieuw volledig te 
ontwikkelen voor economische activiteiten. Het gebied heeft immers maar een beperkte toegankelijkheid omdat het langs vier zijden ingesloten 
is door infrastructuren (twee spoorwegen, de Schelde en de B401). Omdat er in het gebied reeds een groot verkeersaantrekkend kantoor 
aanwezig is en het verkeer naar dit gebied grotendeels via woonstraten verloopt is er beslist om naar een mix van wonen en werken te gaan. 
Deze combinatie van functies met een verschillende spreiding van het verkeer in de tijd is haalbaarder dan een éénzijdige economische 
ontwikkeling. Deze visie werd uitgewerkt in een inrichtingsplan (goedgekeurd in het college van 16 juli 2015) dat de krachtlijnen heeft 
aangeleverd voor het RUP. Hierbij werd er gebruik gemaakt van de gelegenheid om de groenas langs de Schelde de nodige ruimte te geven. 
Het bestaand park wordt opgenomen in deze groenas en vormt er een belangrijk onderdeel van. 
Dit is conform de visie van het Structuurplan  
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1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied krijgt deels een bestemming als ‘stedelijk woongebied’ en deels als ‘zone voor groenas en ‘zone voor waterweg’’. 
Enkel die delen van het bedrijventerrein die worden omgezet naar wonen zijn opgenomen in het deelgebied. Het inrichtingsplan slaat uiteraard 
op het volledige gebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het bovenstaande voorstel van inrichtingsplan (goedgekeurd in het college van 16 juli 2015) zijn de grijze ’blokken’ die zich linksonder en 
bovenaan op het plan bevinden gebouwen die een economische invulling krijgen (conform het BPA Toemaattragel). De overige ‘witte 
gebouwen’ krijgen een woonfunctie. Enkel dit woongedeelte is dus opgenomen in dit RUP. Let ook op de brede groenas van 30m waarin het 
bestaande kasteelpark is in opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-D impressie gezien vanuit oostelijke richting (grijs = economische functies ; wit = woonfuncties) 

 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft in theorie zowel planschade als planbaten tot gevolg. Planbaten zijn er voor het bedrijventerrein omdat volgens 
het BPA in de categorie ‘bedrijvigheid’ valt en in het RUP in de categorie’ wonen’. Planschade is mogelijk voor een klein deel van de groenas 
en voor het bestaand kasteel omdat hier een bebouwbare zone volgens het BPA wordt omgezet naar een onbebouwbare. In de praktijk zal er 
op basis van een aantal uitzonderingsmaatregelen zoals voorzien in de Codex (art. 2.6.1§4) echter geen planschade mogelijk zijn. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- woongebied 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- woonzone (gesloten bebouwing) 
- zone voor koeren en tuinen 
- zone voor wegen 
- bouwvrije zone 
- zone voor bedrijven 
- zone voor buffergroen 
- zone voor groenas 
- zone voor park 
- zone voor zakelijke dienstverlening 
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum - Toemaattragel 
 
 
 Stedelijk woongebied Toemaattragel 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Het gaat hier over een groot aantal bestaande woningen die 
door de beperkende voorschriften van het BPA 
Toemaattragel gehinderd worden in een normale uitbouw.. 
De huidige woonbestemming wordt behouden eventueel in 
combinatie met kleinschalige aan wonen verwante functies. 
 
 
 
Het bestaande woningtype en de huidige bouwhoogte dient 
als referentie. Daarom worden er dus enkel 
eengezinswoningen toegelaten. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming – 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet meer dan 
70% van de bvo van al de gebouwen in een 
bestemmingszone ingenomen worden door de functie 
wonen (en dit bekeken op het niveau van het deelgebied). 
 
Enkel eengezinswoningen zijn toegelaten. Bestaande 
rechtmatig tot stand gekomen meergezinswoningen kunnen 
worden bestendigd.. 
 

Inrichting 
 
 

De bouwhoogte bedraagt meestal 2 bouwlagen, soms 3.   De bouwhoogte bedraagt max. 3 bouwlagen. 

 
 
 Stedelijk woongebied Toemaatragel 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Er is een keuze gemaakt om hier een gemengde 
ontwikkeling met wonen en economische activiteiten 
mogelijk te maken. 
De economische activiteiten zijn mogelijk binnen het 
bestaande BPA Toemaattragel. Om de woonfunctie 
mogelijk te maken is een bestemmingswijziging 
noodzakelijk. Het deelgebied is afgebakend op basis van 
een masterplan. Binnen deze zone wordt er enkel wonen 
toegelaten eventueel in combinatie met kleinschalige aan 
wonen verwante functies. 
Voor de ontwikkeling van dit woongebied  is bijkomende 
wegenis nodig. Verharde openbare en groene ruimten zijn 
daarom ook toegelaten. 
In deze zone worden verschillende woningtypologiëen 
toegelaten maar een minimaal aandeel eengezins- en 
schakelwoningen is verplicht. 
Eveneens afgeleid uit het masterplan is het maximaal 
bouwprogramma dat mag gerealiseerd worden binnen deze 
zone. Dit is exclusief het bestaande kantoorgebouw. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming – 
stedelijk woongebied” is van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aanleg van ontsluitingswegen en (publiek)groen wordt 
expliciet toegestaan. 
 
Diverse woningtypologieën zijn toegelaten. Het aandeel 
eengezins- en schakelwoningen bedraagt minstens 25%. 
 
De maximale bvo van de bovengrondse gebouwen bedraagt 
27.000m². 
 

Inrichting 
 
 

De max. bouwhoogte is afgeleid uit het masterplan en laat 
een relatief grote bouwhoogte toe omdat er tussen de 
verschillende bouwblokken een voldoende afstand wordt 
gehouden. 
 

Het aantal bouwlagen voor meergezinswoningen en aan 
wonen verwante functies bedraagt max. 4 bouwlagen. 
Tot 30% van de footprint van de gebouwen mag bestaan uit 
gebouwen met max. 6 bouwlagen.  
 

Omdat het gebied en de aanpalende wijken geïsoleerd 
liggen door verschillende infrastructuren is het nodig om 
voor de voetgangers en fietsers uit de buurt een (groene) 
verbinding te maken tussen ‘Tussen Bermen’ en de 
groenas langs de Schelde. 
De minimale woningdichtheid volgens het RSG geldt.  
 
Vermits het hier om een vrij groot te ontwikkelen gebied 
gaat is de groennorm van 20m²/ publiek groen per 
woonentiteit van toepassing.  
 
 
 
 
De stedenbouwkundige voorschriften binnen dit RUP zijn 
zeer algemeen en meestal weinig gedetailleerd maar 
daardoor juist ook flexibel. Dit is het gevolg van een 
duidelijk keuze. Deze flexibele voorschriften maken binnen 
het streven naar kwaliteit, toch een aantal kwaliteitsvolle 
varianten mogelijk.  
Deze flexibiliteit heeft wel als nadeel dat het, zeker voor 
grotere nog onbebouwde gebieden, weinig duidelijk is hoe 
de stedenbouwkundige structuur er juist zal uitzien. 
Daarom zal elke belangrijke vergunningsaanvraag voor 
grotere nog onbebouwde gebieden getoetst worden aan 
volgende 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, d e  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. 
Een inrichtingsplan is te beschouwen als een informatief 
document voor de vergunningverlenende overheid met het 
oog op het beoordelen of de vergunningsaanvraag voldoet 
aan de vereisten van de goede ruimtelijke ordening.  
Een inrichtingsplan is wel niet zinvol wanneer het slechts 
gaat om werken met beperkte omvang die weinig uitstaans 
hebben met de eigenlijke projectontwikkeling. 

Er wordt een groene voetgangers- en fietsverbinding 
voorzien ter hoogte van de indicatieve aanduiding op het 
grafisch plan.. 
 
 
Er wordt een minimale woningdichtheid gehaald van 
25w/ha.  
Er geldt een groennorm van 20m² publiek groen per 
woonentiteit. Het aan te leggen publiek groen sluit aan bij de 
bestaande al dan niet publieke groenzones of stroken in of 
aan de rand van de perimeter van het SW2 gebied of langs 
weerszijden van de voetgangers - en fietsverbinding ter 
hoogte van de indicatieve aanduiding op het grafisch plan. 
 
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. Zo dient er bij 

de inrichting van deze site bijzondere aandacht te gaan 
naar de mobiliteitsimpact op de omgeving. De site wordt 
dan ook bij voorkeur autoluw ingericht. 

• 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.  
• Deze bepaling geldt niet voor kleine werken die niet 

relevant zijn voor de globale projectontwikkeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SW2 

SW1 
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 Stedelijk woongebied Toemaattragel 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Het gaat hier over een bestaande villa/kasteel. 
Dit gebouw mag zowel voor het wonen gebruikt worden als 
voor aan wonen verwante functies (bv. kantoren…) 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming – 
stedelijk woongebied” is van toepassing met die aanvulling 
dat ook aan wonen verwante functies toegelaten zijn als 
hoofdbestemming voor zover die verenigbaar zijn met de 
groene omgeving. 
 
 
 
 

Inrichting 
 
 

Het gebouw is opgenomen in de Inventaris Onroerend 
Erfgoed en moet behouden worden. Uitbreidingen zijn niet 
toegelaten tenzij het beperkte constructies betreft die nodig 
zijn voor het functioneel gebruik van het gebouw. 

Het bestaand gebouw wordt behouden. Beperkte 
uitbreidingen zijn toegelaten met respect voor de 
architecturale waarde van het gebouw en enkel in het kader 
van het verbeteren van het functioneel gebruik van het 
gebouw. 

 
 Zone voor groenas Toemaattragel 

(categorie 6a ”overig groen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Het RSG voorziet langsheen de Schelde de uitbouw van 
groenas 4 als verbinding naar de Scheldevallei Deze 
groenas is een belangrijke openbare groene ruimte op 
stadsniveau en moet daarom een voldoende breedte 
hebben. Zij verbindt groene ruimten met elkaar en heeft, 
naast een verbindende en recreatie functie ook een 
belangrijke ecologische functie.  

Langsheen de Schelde en met inbegrip van de zone voor 
waterweg wordt er een zone van 30m vastgelegd als 
groenas. Naast de noodzakelijke groenaanleg wordt enkel 
de aanleg van een fiets- en wandelpad toegelaten. Een 
ontsluitingsweg in functie van SW3 is toegelaten. 

Inrichting 
 
 

De strook die langs het water wordt gereserveerd is 
bedoeld voor de uitbouw van een ruime groenas langs een 
waterloop met de aanleg van een fiets- en wandelpad. 
Het bestaand park wordt hierin geïntegreerd. Deze zone 
kan zowel openbaar als privaat terrein omvatten 
De bestaande straatverharding wordt voor de aanleg van  
het fiets- en wandelpad geheel of gedeeltelijk verwijderd. 
Verhardingen in deze groenas zijn enkel bedoeld voor 
fietsers en voetgangers, voor diensten die moeten instaan 
voor het onderhoud van de groenas (bv. Groendienst) en 
voor nooddiensten (bv. brandweer). De noodzakelijke 
verhardingen worden maximaal gebundeld en zo veel 
mogelijk beperkt om het groen karakter van de groenas te 
maximaliseren. 
De groenas is niet bedoeld voor de ontsluiting van het 
gemotoriseerd verkeer voor de aanpalende functies. Die 
moeten ontsloten worden via de hoofdonsluitingsas van het 
gebied.  
Beperkte recreatieve voorzieningen zijn toegelaten. 

De groenas dient zo natuurlijk mogelijk ingericht te worden 
en met minimale verharding.  
Bebouwing is niet toegelaten. 
 
 
Deze verhardingen  zijn enkel toegelaten in functie van 
voetgangers- en de fietsers, diensten voor het onderhoud 
van de groenas, nooddiensten en de strikt noodzakelijk 
ontsluitngsweg naar SW3. 
 
 
 
 
De aanpalende functies mogen niet ontsloten worden voor 
gemotoriseerd verkeer via de groenas.  
 
 
Beperkte infrastructuur i.f.v. recreatief medegebruik zijn 
toegelaten. 

 
 Zone voor waterweg Toemaattragel 

(categorie 6a ”overig groen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Omwille van hun specifieke eigenschappen wordt de zone 
langs de Schelde ondergebracht in een zone voor 
waterweg. De waterwegbeheerder moet de nodige ingrepen 
kunnen doen ten behoeve van de scheepvaart en het in 
stand houden van de waterweg. De strook die langs het 
water wordt gereserveerd, is bedoeld voor de 
instandhouding van de waterweg. Gezien zijn ligging in het 
grotere recreatieve groen netwerk is de uitbouw van een 
groenas met de aanleg van een fiets- en wandelpad 
toegelaten. Beperkte recreatieve voorzieningen zijn 
toegelaten. 

Langsheen de Schelde  wordt een zone voorzien voor 
instandhouding van de waterweg en zijn aanhorigheden. 
Andere toegelaten functies zijn: groengebied, 
recreatiefunctie, voor zover verenigbaar met het beheer van 
de waterweg. 
 

Inrichting 
 
 

De strook die langs het water wordt gereserveerd is 
bedoeld voor de instandhouding van de waterweg. Gezien 
zijn ligging in het grotere recreatieve groen netwerk is de 
uitbouw van een groenas met de aanleg van een fiets- en 
wandelpad toegelaten. Beperkte recreatieve voorzieningen 
zijn toegelaten. 
Geen enkele functie mag door gemotoriseerd verkeer 
ontsloten worden via deze zone zodat die maximaal kan 
functioneren als zone voor waterweg, wandel- en 
fietsverbinding en maximaal als groenas kan ingericht 
worden. Dienstvoertuigen van de waterwegbeheerder of 
voertuigen van aannemers, die in opdracht van de 
waterwegbeheerder werken uitvoeren zijn er wel 
toegelaten en de aanleg van het fietspad en wandelweg 
houdt hiermee rekening. 
De verhardingen worden beperkt om het groen karakter 
van deze zone te waarborgen. 
 

Enkel infrastructuur ten behoeve van de toegelaten 
bestemming is toegelaten. 
 
 
 
 
Enkel wegenis in functie van dienstvoertuigen, nooddiensten 
voetgangers en fietsers zijn er toegelaten. 
 
 
 
 
 
 
 
De zone voor waterweg dient zo onverhard en zo natuurlijk 
mogelijk ingericht te worden. Verhardingen nemen max. 
15% van deze zone in.  
Enkel handelingen voor het normale onderhoud en beheer d 
zijn toegelaten. 
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Deelgebied : Gent Centrum - Ververijstraat  
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in het centrum van Gent, buurt Dampoort. De situering is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische 
toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door een deel van een oud fabrieksgebouwencomplex (‘Malmar’) en een deel van het Bijgaardepark. Deze 
begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied maakt deel uit van centrum van Gent. De omgeving is er sterk residentieel maar er zijn ook heel wat wijkvoorzieningen 
aanwezig langs de invalsweg en handelsas van de Dendermondsesteenweg. Woningen zijn er hoofdzakelijk van het type rijwoningen.  
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
Het deelgebied bestaat uit een klein deel van oude en leegstaande fabrieksgebouwen van het vroegere bedrijf ‘Malmar’. Oorspronkelijk was 
hier het textielbedrijf Baertsoen Buysse gevestigd. Het grootste deel van deze oude fabrieksgebouwen werd ondertussen afgebroken en 
vervangen door een wijkpark (= Bijgaardepark) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het RUP Malmar (BD 6/05/2004) 
en het gewestplan dat hier geldt. Het deelgebied heeft er de bestemming “zone voor park” volgens het RUP en “woongebied” volgens het 
gewestplan. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
De voorschriften van het RUP zijn geënt op de structuur van de oude fabrieksmuren en gebouwen. Er werd oorspronkelijk geopteerd om het 
park over een bepaalde afstand achter een deels te behouden fabrieksmuur te laten doorlopen. Ondertussen werd er voor het woongebied een 

wedstrijd georganiseerd. Daaruit bleek dat de onregelmatige configuratie van het ‘woongebied’ een minder efficiënte bebouwing tot gevolg 
heeft.  
Daarom wordt er voorgesteld om een deel woongebied (gewestplan) om te zetten tot park en omgekeerd een deel park (RUP Malmar) om te 
zetten tot stedelijk woongebied. De ruil betreft een omzetting van een voor beide bestemmingen gelijk aantal m². Het resultaat is een 
‘woongebied’ met een meer rechthoekige configuratie (zie gearceerde zone in onderstaand ‘ruilingsplan’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied krijgt deels een bestemming als ‘stedelijk woongebied’ en deels een bestemming als ‘wijkpark’ aansluitend aan het 
Bijgaardepark..  
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft in theorie zowel planschade als planbaten tot gevolg. Het wijkpark volgens het RUP Malmar valt immers binnen 
de categorie ‘overig groen’ en wordt hier dus deels omgezet naar de categorie wonen’ en omgekeerd. In het eerste geval is planschade 
mogelijk, in het tweede planbaten. In de praktijk zullen er evenwel noch planbaten noch planschade verschuldigd zijn op basis van een aantal 
uitzonderingsmaatregelen voorzien in de Codex. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het RUP en het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- zone voor park 
- woongebied 

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum - Ververijstraat 
 
 
 Stedelijk woongebied Ververijstraat 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Bedoeling is om in dit binnengebied een gemengd 
woonproject te realiseren waarin er naast wonen ook in 
beperkte mate andere functies mogelijk zijn (bv. 
kantoren, buurtsporthal…). Daarom wordt er dus zowel 
wonen toegelaten eventueel in combinatie met 
kleinschalige ondersteunende aan wonen verwante 
functies. 
Door de kenmerken van de omgeving en het terrein zelf  
izijn zowel eengezinswoningen als meergezinswoningen 
mogelijk. 

Het algemeen voorschrift “bestemming stedelijk woongebied”  
is van toepassing met die aanvulling dat ook aan wonen 
verwanten functies als enige of als hoofdbestemming , dus 
met een aandeel in de bvo welke groter is dan 50%, 
toegelaten zijn. 
 
 
Zowel eengezins- als meergezinswoningen zijn toegelaten. 

Inrichting 
 
 

De bouwhoogte van de gebouwen in de omgeving is 
richtinggevend. Aan de rand van het park is geen al te 
hoge bouwhoogte wenselijk. Omdat dit deelgebied 
slechts een zeer klein deel uitmaakt van het te 
ontwikkelen woongebied zal de bouwhoogte in dit 
deelgebied afgestemd worden op die van het project. 
 

De bouwhoogte wordt afgestemd op de bouwhoogte die bij de 
ontwikkeling van het woongebied volgens het gewestplan zal 
gelden. 
Zowel voor woningbouw als voor aan wonen verwante 
functies gelden de zelfde bepalingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wijkpark ‘Bijgaardepark’ 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Op het huidig ogenblik is reeds een wijkpark aanwezig 
op de gronden van de Stad Gent nml. het 
Bijgaardepark. Het deelgebied is hierin nog niet volledig 
opgenomen en is ook nog niet definitief aangelegd. 

De bestemming wijkpark houdt in dat er enkel groenaanleg 
toegelaten is met beperkte bijhorende recreatieve voorzieningen 
en infrastructuur. 

Inrichting 
 
 

Dit deel wordt gevoegd bij het bestaande park en de 
aanleg ervan wordt afgestemd op die van het 
aanpalende Bijgaardepark. 
Omdat het om een wijkpark gaat in een dichtbevolkte 
wijk zijn er ook recreatieve voorzieningen toegestaan 
(fiets- en wandelpaden, zitbanken, speeltoestellen, 
kleine speelvelden…)  
Indien er waardevolle groenelementen of elementen 
afkomstig van de oude fabriek zijn die de moeite te zijn 
om te behouden worden deze geïntegreerd in de 
parkaanleg. 

De aanleg van dit deel wordt afgestemd op de aanleg van het 
aanpalende park. 
 
Beperkte recreatieve voorzieningen die horen bij de uitrusting 
van een wijkpark zijn toegelaten. 
 
 
Bestaande waardevolle groenelementen of elementen afkomstig 
van de oude fabriek worden geïntegreerd in de parkaanleg. 
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Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
RUP  Nr.167 "Stedelijk Wonen"

Deelgebied Gent Centrum – Ververijstraat
Kaart 2 Grafisch plan
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Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
RUP  Nr.167 "Stedelijk Wonen"

Deelgebied Gent Centrum – Ververijs traat
Kaart 3. Grafis ch regis ter planbaten en plans chade ±

1:1.000

Gewes tplan en RUP Malmar RUP Stedelijk Wonen Planbaten Plans chade

G-C-94


	20170509_AV_RUP167_Gent-Centrum
	20170509_AV_RUP167_Gent-centrum
	20170509_AV_RUP167_Gent-Centrum.pdf
	overzichtsplangc


	algemenestedvoorschriftenmei2017
	wijze van meten en gehanteerde begrippen
	Wijze van meten
	Gehanteerde begrippen


	20170509_AV_RUP167_Gent-centrum
	Charlesdekerkhovet
	20170509_AV_RUP167_Gent-Centrum
	Charles de kerkhovelaan_feit

	Charlesdekerkhovev
	20170509_AV_RUP167_Gent-Centrum
	Charles de kerkhovelaan_grafisch
	Charles de kerkhovelaan_planbaten
	Deynesitet
	Deynesite_feit
	Deynesitev



	Deynesite_grafisch
	20170509_AV_RUP167_Gent-Centrum
	20170509_AV_RUP167_Gent-centrum
	20170509_AV_RUP167_Gent-Centrum
	Deynesite_planbaten
	Dukkeldamstraatt
	Dukkeldamstraat_feit
	Dukkeldamstraatv
	Dukkeldamstraat_grafisch
	Elyzeeseveldent
	Elyzeese velden_feit
	Elyzeeseveldenv
	Elyzeese velden_Grafisch
	Fransvanryhovet
	Frans van Ryhovelaan-feitelijk
	Frans van Ryhovelaan-juridisch
	Fransvanryhovev
	Frans van Ryhovelaan-grafisch
	Frans van Ryhovelaan-planbaten
	Kalvermarktt
	Kalvermarkt_feit
	Kalvermarktv
	Kalvermarkt_grafisch
	Ledeganckstraatt
	Ledeganckstraat_feit
	Ledeganckstraatv
	Ledeganckstraat_grafisch
	Ledeganckstraat_planbaten
	Marseillestraatt
	Marseillestraatt
	Marseillestraat-feitelijk
	Marseillestraat-Juridisch
	Marseillestraatv
	Marseillestraat-grafisch
	Melkerijstraatt
	Melkerijstraat_feit
	Melkerijstraatv
	Melkerijstraat_grafisch
	Melkerijstraat_planbaten
	Meulesteedssestwg1t
	Meulesteedsesteenweg_1_feit
	Meulesteedssestwg1v
	meulesteedsesteenweg_1_grafisch
	Meulesteedssestwg2t
	Meulesteedsesteenweg_2_feit
	Meulesteedssestwg2v
	meulesteedsesteenweg_2_grafisch
	Motorstraatt
	Motorstraat_feit
	Motorstraatv
	Motorstraat_grafisch
	Motorstraat_batenplan
	Nekkerputstraatt
	nekkerputstr_feitelijk
	Nekkerputstraatv
	nekkerputstr-grafisch
	Ottergemsestwgt
	Ottergemsesteenweg_feit
	Ottergemsestwgv
	ottergemsestw_grafisch
	Stropkaait
	Stropkaai_feit
	Stropkaaiv
	Stropkaai_grafisch
	Stropkaai_planbaten
	Toemaattragelt
	toemaattragel_feit
	Toemaattragelv
	Toemaattragel_grafisch
	Toemaattragel_planbaten
	Ververijstraatt
	Ververijstraat-feitelijk
	Ververijstraatv
	Ververijstraat-grafisch
	Ververijstraat-planbaten






