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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-
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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.)  

 

 



Deelgebied Coupure       B1-13, B1-16, B1-18, B1-23, B1-24, B1-2, B5-8 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in Gent, in de buurt  “Coupure”. Het deelgebied bestaat uit verschillende onderdelen die gespreid zijn over het 
deelgebied. 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 beperkt zich tot een aantal verspreide groepen van woningen in verschillende straten en beluiken. De begrenzing hiervan is 
terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied met zijn verschillende onderdelen bevindt zich binnen de sterk verstedelijkte en dicht bebouwde binnenstad. De buurt is sterk 
residentieel met diverse woningtypologieën maar met overwegend eengezinswoningen type rijwoning. 
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 betreft hier enkele straten waarop een oude rooilijn rust die de aanpalende woningen hypothekeert (Annonciadenstraat/Iepenstraat, Sint-
Agnetastraat) en een aantal beluiken ( Bijlokevest, Zandberg, Destanberg- en Wijngaardstraat, Twaalkameren en Krommenelleboog). 
In een binnengebied (onderdeel Annonciadenstraat) is er ook een interessant/waardevol bijgebouw opgenomen. 
Daarnaast ook een onderdeel (Lindenlei) dat bestaat uit een aantal gebouwen van het Gemeenschapsonderwijs die deels leeg staan. De 
gebouwen zijn vrij divers qua vorm en hoogte (1 à 3 bouwlagen). Er zijn naast klaslokalen ook een aantal lage ateliers aanwezig. Het geheel is 
vrij dicht bebouwd. Onverharde ruimten zijn er niet, enkel drie verharde “speelplaatsen” tussen de gebouwen. 
Tenslotte het onderdeel Stoppelstraat meer bepaald een appartementsgebouw met sociale woningen. 
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 binnen het BPA Binnenstad – deel Coupure (MB 18 juli 1989).  
Het deelgebied heeft in dit BPA de bestemming “zone A voor wonen, multifunctionele zone, zone voor wegen en zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen”. 
Beschermde monumenten of stadsgezichten zijn aangeduid op het plan feitelijke en juridische toestand. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Onderdeel Papegaaistraat/Annonciadenstraat/Iepenstraat  
Een aantal bestaande rijwoningen worden hier getroffen door een rooilijn. Deze rooilijn had de bedoeling om voor de invalsweg 
Papegaaistraat/Annonciadenstraat overal een zelfde straatbreedte te voorzien. Een beperkt deel werd reeds gerealiseerd volgens “bouwen en 
verbouwen” maar het overgrote deel niet. Enkele woningen werden dus reeds conform de rooilijn naar achter herbouwd. Voor de meeste 
andere is dit zeer moeilijk te realiseren omdat de meeste percelen nu reeds ondiep zijn en de percelen bij het achteruitbouwen dan nog 
ondieper  worden en geen kwalitatieve woning meer toelaten. Bebouwing wordt dan wel zeer moeilijk indien de percelen niet kunnen samen 
gevoegd worden om eerder in de breedte te kunnen bouwen. Door de zeer versnipperde eigendomsstructuur is deze samenvoeging 
onwaarschijnlijk. De Stad heeft bovendien ook geen intenties en middelen om deze rooilijnen te realiseren. Deze straat is ondertussen 
heraangelegd en daarbij wordt de bestaande bouwlijn als rooilijn behouden. Het is bijgevolg stedenbouwkundig verantwoord om de hypotheek 
die op deze woningen rust weg te nemen door het BPA in die zin aan te passen. Voor het deel Iepenstraat is de problematiek vergelijkbaar zij 
het dat het hier geen invalsweg maar een gewone woonstraat betreft. De opname in het stedelijk woongebied maakt het mogelijk het probleem 
op te lossen. 
 

Rooilijn Papegaaistraat (de woningen naast de oranje pijl zijn getroffen 

door een rooilijn) 

 
 
 
 
 
 

 
Binnen dit onderdeel bevindt zich ook een ‘bijgebouw’ in het binnengebied ten zuiden van de Annonciadenstraat. Dit is een bijgebouw dat 
zekere waarden heeft, geschikt is voor woningbouw maar hiervoor niet kan aangewend worden omwille van stedenbouwkundige voorschriften. 
Een aantal van dergelijke panden werden door de Dienst Monumentenzorg onder de aandacht gebracht. Binnen dit deelgebied gaat het over 
één dergelijk pand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel Bijlokevest 
Onderdeel Zandpoortstraat en Wijngaardstraat 
Onderdeel Twaalkameren en Krommenelleboog 
Het betreft hier respectievelijk vier, drie en twee beluiken in de vermelde straten. De woningen in de Zandpoortstraat vormen geen typisch 
‘beluik’. Ze hebben wel een gemeenschappelijk kenmerk omdat ze rond een doodlopende ‘straat’ gebouwd zijn. Door de voorschriften van het 
BPA bestaan hier wel dezelfde problemen als bij de traditionele beluiken. 
In Gent-binnenstad zijn er heel wat beluiken. Een aantal werden de voorbije decennia afgebroken en vervangen door andere functies (bv. 
buurtparking, publiek groen…) of door nieuwe woningen. Een belangrijk aantal andere werd evenwel gerenoveerd. In het BPA Binnenstad 
werd er ten aanzien van deze beluiken een eerder dubbele houding aangenomen. Een aantal beluiken hebben zekere architecturale waarden 
en zullen dus behouden moeten blijven maar door het ontbreken van een bescherming was dit op voorhand moeilijk in te schatten. Op het 
ogenblik van de opmaak van het BPA Binnenstad kon of wilde men dus geen duidelijke keuze tussen behoud of vervangbouw maken. 
Daardoor werd de rooilijn meestal niet op de bestaande bouwlijn van de beluikwoningen gelegd maar werd de rooilijn van de straat waarop het 
doodlopende beluik uitgeeft gewoon doorgetrokken. Dit geeft de mogelijkheid om zowel het beluik af te breken en de straatwand te sluiten of 
om het beluik te behouden. Door de typische opbouw van de stedenbouwkundige voorschriften in het BPA Binnenstad geldt er hier evenwel 
een beperking voor de tuinzone die zich ongeveer situeert tussen de 16 en de 30m te rekenen vanaf de rooilijn. In principe zijn daar geen 
woningen toegelaten. Overgangsbepalingen en andere voorschriften bieden in het typische geval van beluikwoningen, die meestal een perceel 
grotendeels of volledig innemen, ook geen mogelijkheden voor uitbreidingen. Voor een aantal beluiken die in de periode van de opmaak van 
het BPA reeds gerenoveerd werden en waar de “beluiksteeg” reeds werd opgenomen in het openbaar domein, werd de rooilijn op de 
bestaande bouwlijn gelegd zodat er daar geen probleem meer is. Voor de grote meerderheid van de beluiken is dit niet het geval. Bij de 
renovatie van een beluik met uitbreiding van bestaande woningen in de tuinzone komen er dus regelmatig problemen voor bij de 
vergunningverlening. Bedoeling is om de “dubbele “visie van het BPA Binnenstad te handhaven in functie van flexibiliteit naar invulling maar 
om de “hiaat” in de stedenbouwkundige voorschriften te dichten. Daar is er ofwel een aanpassing nodig van het problematische BPA-
voorschrift ofwel wordt er een algemene bestemming woongebied gegeven zonder daarbij de rooilijn vast te leggen op de bouwlijn omdat dit al 
expliciet een behoud van het beluik inhoudt. Daarbij moet in principe de keuzemogelijkheid tussen behoud van het beluik of het toebouwen van 
de straatwand mogelijk blijven. In beide gevallen is het aan te raden om bepalingen op te nemen die het behoud van waardevolle beluiken 
garanderen. De waardevolle beluiken staan immers op de Inventaris Onroerend Erfgoed (IOE) en moeten in principe behouden blijven. 
 
         Voorbeeld beluiken Bijlokevest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel Lindenlei  



De voorschriften van het BPA Coupure geven zekere problemen ter hoogte van de tuinstroken namelijk bv. de onmogelijkheid om daar wonen 
in te realiseren. In de tuinstroken zijn immers geen woongelegenheden toegelaten. Voor een optimale invulling van deze oude 
schoolgebouwen zowel naar functies als naar bebouwing is daarom een wijziging van het BPA wenselijk. Met het opnemen van deze zone 
voor gemeenschapsvoorzieningen in dit RUP wordt ook meteen de voorziene rooilijn langs een deel van de Sint-Agnetastraat opgeheven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel Stoppelstraat  
Achter een aantal bestaande sociale rijwoningen is hier een zone voor wegen voorzien omdat het project vroeger zo werd uitgevoerd. 
Deze wegenis achter de woningen is evenwel niet noodzakelijk omdat de bediening langs de voorzijde volstaat maar verhindert wel dat hier 
tuinen kunnen worden voorzien. Ook hier is een bestemmingswijziging wenselijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.7 voorstel van bestemming 
Alle onderdelen krijgen een bestemming “stedelijk woongebied” 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
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 A voor wonen 
-  multifunctionele zone   
- zone voor wegen + rooilijnen 
- zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
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Deelgebied Gent Centrum - Coupure   B1-13, B1-16, B1-18, B1-23, B1-24, B1-25,B5-8 

 

 

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

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 
voorschriften 

Bestemming 

 

Woningen die gedeeltelijk gelegen zijn in een zone voor 

wegen, worden opgenomen in de bestemming stedelijk 

woongebied. 

Omdat het hier uitsluitend over woningen gaat wordt wonen 

als hoofdbestemming beschouwd eventueel in combinatie 

met kleinschalige aan wonen verwante functies.  

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 

stedelijk woongebied” is van toepassing. 

 

 

 

 

Inrichting 

 

 

De huidige bouwhoogte in deze straten dient als referentie. 

Daardoor wordt alleen rijbebouwing met een bouwhoogte 

van max. 3 bouwlagen toegelaten.  

De maximale bouwhoogte bedraagt  3 bouwlagen. Alleen 

rijbebouwing is toegelaten. 

 

 

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

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 
voorschriften 

Bestemming 

 

Deze buurt is een kwalitatieve woonbuurt. Het gebouw 

bevindt zich wel in een binnengebied waardoor het niet 

wenselijk is dat daar ook andere dan woonfuncties komen. 

Daarom wordt er dus enkel wonen toegelaten . 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 

stedelijk woongebied” is van toepassing met die aanvulling 

dat enkel de functie wonen is toegelaten. 

Inrichting 

 

 

Het betreft hier een bestaand gebouw met zekere waarden 

in een binnengebied met een beperkte toegankelijkheid. 

Zowel de hoogte, het volume als het aantal wooneenheden 

moet daarom beperkt blijven en mag de draagkracht van het 

binnengebied niet overschrijden. Er wordt rekening 

gehouden met de waarde van de gebouwen. 

 

 

Het volume van het bestaande gebouw is het 

uitgangspunt voor verbouwing of renovatie. De 

bouwhoogte bedraagt max. 2 bouwlagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stedelijk woongebied Bijlokevest / Krommenelleboog / 
Twaalfkameren / Wijngaardstraat / Zandpoortstraat 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 
voorschriften 

Bestemming 

 

Voor beluikwoningen wordt er geopteerd om de rooilijn af te 

schaffen en de zonering in duidelijk gedefinieerde stroken volgens 

het BPA Binnenstad te wijzigen naar een meer flexibele 

bestemming voor wonen zodat de beperkingen van het BPA 

Binnenstad vervallen. Deze optie wordt gerealiseerd door de 

beluikwoningen volledig op te nemen in de bestemmingszone 

“stedelijk woongebied”. 

Omdat het hier uitsluitend over woningen gaat wordt wonen als 

hoofdbestemming beschouwd eventueel in combinatie met 

kleinschalige aan wonen verwante functies.  

Het bestaande woningtype dient als referentie. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 

“bestemming stedelijk woongebied” is van 

toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

Enkel eengezinswoningen zijn toegelaten. 

Rechtmatig tot stand gekomen meergezinswoningen 

kunnen evenwel behouden blijven en 

verbouwd/herbouwd worden. 

Inrichting 

 

 

De huidige bouwhoogte dient als referentie.  

De beluikwoningen welke opgenomen zijn in de Inventaris 

Onroerend Erfgoed en  worden in principe behouden. 

De binnenplaatsen die bij deze beluiken horen vormen een 

onderdeel van het waardevol beluik en worden dus eveneens 

behouden. 

De max. bouwhoogte komt overeen met de 

bestaande bouwhoogte. 

De bestaande waardevolle gebouwen worden 

behouden evenals de binnenplaatsen die bij deze 

beluiken horen. 

 

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

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 
voorschriften 

Bestemming 

 

De zonering in duidelijk gedefinieerde stroken volgens het BPA 

Binnenstad geeft soms problemen. Hier vormt de concrete 

aanduiding als wegenis van een wegverharding achter het 

appartementsgebouw een probleem omdat men hierdoor geen 

andere meer nuttige bestemming kan geven aan deze gronden. 

Omdat het hier uitsluitend over woningen gaat wordt wonen als 

hoofdbestemming beschouwd eventueel in combinatie met 

kleinschalige aan wonen verwante functies.  

Het betreft hier een appartementsgebouw dat zowel qua 

woningtype als qua bouwhoogte afwijkt van wat er in de 

omgeving aan woningen aanwezig is. Het behoud ervan of de 

vervanging door lagere (eengezins)woningen is toegestaan. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 

“bestemming stedelijk woongebied” is van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inrichting 

 

De bestaande toestand is de referentie voor de 

bouwhoogte van een nieuwe invulling. 

De maximale bouwhoogte bedraagt 5 bouwlagen. 

 

 

 

 

SW1 

SW3 

SW4 

SW2 



 

 

 

 

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

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 
voorschriften 

Bestemming 

 

De zonering in duidelijk gedefinieerde stroken volgens het 

BPA Binnenstad geeft regelmatig problemen in de tuinstroken 

en dit vooral in het geval waarbij bestaande 

gebouwencomplexen die oorspronkelijk niet geconcipieerd 

werden voor een woonfunctie verbouwd of vervangen worden 

i.f.v. het wonen. Dit probleem is op te lossen door de 

bestemming te wijzigen naar een meer flexibele bestemming 

“stedelijk woongebied” zodat de vermelde beperkingen van 

het BPA Binnenstad vervallen.  

Omwille van een flexibele invulling zijn alle functies als 

hoofdbestemming toegelaten, voor zover ze passen in de 

onmiddelijke woonomgeving. 

Door de omvang van het gebouwencomplex is ook mogelijks 

bijkomende wegenis nodig en publiek groen zinvol. 

Het algemeen voorschrift “bestemming stedelijk 

woongebied”  is van toepassing met die aanvulling dat 

ook aan wonen verwante functies als enige bestemming , 

dus met een aandeel in de bvo welke groter is dan 50%, 

toegelaten zijn. 

 

 

Inrichting 

 

 

De huidige bouwhoogte in de omgeving dient als referentie. 

Om een herbruik van de bestaande gebouwen mogelijk te 

maken worden diverse woningtypes met een bouwhoogte van 

max. 4  bouwlagen toegelaten.  

De max. bouwhoogte bedraagt 4 bouwlagen. 
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Deelgebied Ekkergem         B1-17, B1-21, B3-25 
 
 
Toelichtingsnota 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in Gent, in de buurt “Ekkergem”. 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 beperkt zich tot enkele straatwanden en beluiken. 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 in de buurt Ekkergem die een typische woonbuurt in de binnenstad is en gekenmerkt wordt door hoofdzakelijk 
eengezinswoningen type rijwoning; Er is ook heel wat studentenhuisvesting aanwezig en ook enkele grootschalige 
(gemeenschaps)voorzieningen (UG, gevangenis…) 
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 hier om een aantal beluiken, een groepje woningen dat getroffen is door een rooilijn en een terrein op het einde van een doodlopende 
straat dat ook uitgeeft op de Nieuwe Wandeling. Dit terrein is deels onbebouwd, deels ingenomen door leegstaande bedrijfsgebouwen en 
tegen de Nieuwe Wandeling door een appartementsgebouw met 3 bouwlagen. 
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. 
De verschillende onderdelen van dit deelgebied bevindt zich binnen het BPA Binnenstad – deel Ekkergem.  
De verschillende onderdelen in dit BPA hebben de bestemming “zone A voor wonen” ,” zone B voor wonen” of “zone voor 
gemeenschapsuitrusting”. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Onderdeel Brankardierstraat 2 
Een aantal bestaande rijwoningen worden hier getroffen door een rooilijn. Deze rooilijn heeft als intentie om voor deze straat overal een zelfde 
breedte te voorzien. 
Deze nieuwe rooilijn werd nog helemaal niet gerealiseerd. Dit heeft te maken met het feit dat er geen onteigeningsplan werd opgemaakt en 
ook geen financiële middelen werden voorzien. Het probleem is nog een stuk groter omdat de percelen redelijk ondiep zijn en bij het realiseren 
van de rooilijn nog een aantal meter ondieper worden. Bebouwing wordt dan wel zeer moeilijk indien de percelen niet kunnen samengevoegd 
worden om eerder in de breedte te kunnen bouwen. Door de zeer versnipperde eigendomsstructuur is dit niet mogelijk of minstens 
onwaarschijnlijk. Het gaat hier bovendien over een woonstraat met weinig verkeer wat het verbreden niet noodzakelijk maakt. Het is dus 
stedenbouwkundig verantwoord van de bestaande bouwlijn als rooilijn te beschouwen. De opname in het stedelijk woongebied maakt dit 
mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Rooilijn Brankardierstraat en beluik Ekkergemstraat 

 
Onderdeel Brankardierstraat 1, Ekkergem- en Krijgsgasthuisstraat,Sint-Martinusblindeken. 
In Gent-binnenstad zijn er heel wat beluiken. Een aantal werden de voorbije decennia afgebroken en vervangen door andere functies (bv. 
buurtparking, publiek groen…) of door nieuwe woningen. Een belangrijk aantal andere werd evenwel gerenoveerd. In het BPA Binnenstad 
werd er ten aanzien van deze beluiken een eerder dubbele houding aangenomen. Een aantal beluiken hebben zekere architecturale waarden 
en zullen dus behouden moeten blijven maar door het ontbreken van een bescherming was dit op voorhand moeilijk in te schatten. Op het 
ogenblik van de opmaak van het BPA Binnenstad kon of wilde men dus geen duidelijke keuze tussen behoud of vervangbouw maken. 
Daardoor werd de rooilijn meestal niet op de bestaande bouwlijn van de beluikwoningen gelegd maar werd de rooilijn van de straat waarop het 

doodlopende beluik uitgeeft gewoon doorgetrokken. Dit geeft de mogelijkheid om zowel het beluik af te breken en de straatwand te sluiten of 
om het beluik te behouden. Door de typische opbouw van de stedenbouwkundige voorschriften in het BPA Binnenstad geldt er hier evenwel 
een beperking voor de tuinzone die zich ongeveer situeert tussen de 16 en de 30m te rekenen vanaf de rooilijn. In principe zijn daar geen 
woningen toegelaten. Overgangsbepalingen en andere voorschriften bieden in het typische geval van beluikwoningen, die meestal een perceel 
grotendeels of volledig innemen, ook geen mogelijkheden voor uitbreidingen. Voor een aantal beluiken die in de periode van de opmaak van 
het BPA reeds gerenoveerd werden en waar de “beluiksteeg” reeds werd opgenomen in het openbaar domein, werd de rooilijn op de 
bestaande bouwlijn gelegd zodat er daar geen probleem meer is. Voor de grote meerderheid van de beluiken is dit niet het geval. Bij de 
renovatie van een beluik met uitbreiding van bestaande woningen in de tuinzone komen er dus regelmatig problemen voor bij de 
vergunningverlening. Bedoeling is om de “dubbele “visie van het BPA Binnenstad te handhaven in functie van flexibiliteit naar invulling maar 
om de “hiaat” in de stedenbouwkundige voorschriften te dichten. Daar is er ofwel een aanpassing nodig van het problematische BPA-
voorschrift ofwel wordt er een algemene bestemming woongebied gegeven zonder daarbij de rooilijn vast te leggen op de bouwlijn omdat dit al 
expliciet een behoud van het beluik inhoudt. Daarbij moet in principe de keuzemogelijkheid tussen behoud van het beluik of het toebouwen van 
de straatwand mogelijk blijven. In beide gevallen is het aan te raden om bepalingen op te nemen die het behoud van waardevolle beluiken 
garanderen. De waardevolle beluiken staan immers op de Inventaris Onroerend Erfgoed (IOE) en moeten in principe behouden blijven. 
Onderdeel Colpaersteeg  
Dit gebied is in het BPA Ekkergem oorspronkelijk deels voorzien als uitbreidingsmogelijkheid voor de aanpalende penitentiaire instelling. De 
terreinen binnen het deelgebied vormen de enige uitbreidingsmogelijkheid voor deze instelling omdat het over nog terreinen gaat met beperkte 
bebouwing. Langs de andere zijden grenst de instelling immers aan woningen met zeer ondiepe tuinen waar uitbreiding zonder grootschalige 
en dure verwervingen onmogelijk is. Recent heeft deze instelling de intentie geuit om op dit perceel een uitbreiding van de instelling te 
realiseren maar de voorschriften van het BPA maken een goede inplanting van de gebouwen zeer moeilijk. Er werd ook al getracht om dit 
perceel te ontwikkelen voor wonen. De bestemming volgens het BPA is ook hier echter zeer beperkend door het feit dat de bestaande straat 
niet kan doorgetrokken worden wat nochtans wel een noodzaak is om het perceel nuttig te kunnen aanwenden voor woningbouw. Het BPA 
moest conform de toen geldende wetgeving immers alle straten en hun rooilijnen vastleggen en heeft zich dus beperkt tot de bestaande straat.  
Het zelfde probleem doet zich ook voor aan de andere zijde van de Colpaertsteeg. De gronden van het vroegere bedrijf Elektrion wil men ook 
naar woningbouw ontwikkelen en de voorschriften van het BPA laten dit ook wel toe maar voor de ontsluiting van het achterste gedeelte kan 
de noodzakelijke wegenis niet aangelegd worden. Voor de terreinen van het vroegere bedrijf Elektrion werd een voorstel van inrichtingsplan 
opgemaakt. Enkel dat deel van dit terrein is opgenomen in dit RUP waarvoor een wijziging van het bestaand BPA Ekkergem noodzakelijk is. 
 
 
 
            Vroeger bedrijf Elektrion 

 
 
 
 
            Terreinen Colpaertsteeg 

 

             Penitentiaire instelling ‘Nieuwe Wandeling’ 

 
 
 

1.5.7 voorstel van bestemming 
Voor het oplossen van de problemen rond de rooilijnen, de beluiken en voor de eventuele uitbreiding van de gevangenis of het bouwen van 
woningen, is het noodzakelijk van het BPA te wijzigen. Het opnemen in een “stedelijk woongebied” kan dit probleem oplossen. 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade maar wel planbaten tot gevolg. Enkele kleine stroken ineen aantal onderdelen worden  immers 
omgezet  van de categorie “gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen” naar de categorie “wonen”. 
 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
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 A voor wonen 
- multifunctionele zone 
- zone voor wegen + rooilijnen 
-  zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
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Deelgebied Gent Centrum - Ekkergem      B1-17, B1-21, B3-25 
 
 

 
 Stedelijk woongebied Brankardierstraat 2 

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

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Woningen die gedeeltelijk gelegen zijn in een zone voor wegen, 
worden opgenomen in de bestemming stedelijk woongebied. 
Omdat het hier uitsluitend over woningen gaat is het verantwoord 
van wonen als hoofdbestemming te beschouwen eventueel in 
combinatie met kleinschalige aan wonen verwante functies. 
 
Het bestaande woningtype in deze straten dient als referentie. 

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

Inrichting De huidige bouwhoogte in deze straten dient als referentie. 
Daardoor worden alleen woningen met een bouwhoogte van 
max. 3 bouwlagen toegelaten.  

De bouwhoogte bedraagt max. 3 bouwlagen. 

 
 

 Stedelijk woongebied Brankardierstraat 1/Ekkergemstraat/ 
Krijgsgasthuisstraat/Sint-Martinusblindeken 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Voor beluikwoningen wordt er geopteerd om de rooilijn af te 
schaffen en de zonering in duidelijk gedefinieerde stroken 
volgens het BPA Binnenstad te wijzigen naar een meer flexibele 
bestemming voor wonen zodat de beperkingen van het BPA 
Binnenstad vervallen. Deze optie wordt gerealiseerd door de 
beluikwoningen volledig op te nemen in de bestemmingszone 
“stedelijk woongebied”. 
Omdat het hier uitsluitend over woningen gaat is het logisch van 
wonen als hoofdbestemming te beschouwen eventueel in 
combinatie met kleinschalige aan wonen verwante functies. 
Het bestaande woningtype dient als referentie. 

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

Inrichting 
 
 

De  huidige bouwhoogte dient als referentie. Daardoor worden 
alleen woningen met een bouwhoogte die overeenkomt met de 
bestaande bouwhoogte toegelaten.  
De bestaande beluikwonngen die opgenomen zijn in de IOE 
worden in principe behouden. De binnenplaatsen die bij deze 
beluiken horen vormen een onderdeel van het waardevol beluik 
en worden dus eveneens behouden. 

De maximale bouwhoogte komt overeen met de 
bestaande bouwhoogte. 
 
De bestaande waardevolle gebouwen worden 
behouden evenals de binnenplaatsen die bij deze 
beluiken horen. 

 
 

 Stedelijk woongebied Colpaertsteeg 
(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 maar het 
deelgebied grenst ook aan een penitentiaire instelling. Het 
deelgebied vormt de enige uitbreidingsmogelijkheid voor 
deze instelling. Daarom wordt er dus naast wonen ook  
gemeenschapsvoorzieningen toegelaten eventueel in 
combinatie met kleinschalige aan wonen verwante functie.  
 
 
 
Het bestaande woningtype en de huidige bouwhoogte in de 
omgeving dienen als referentie. Langsheen de Nieuwe 
Wandeling zijn meergezinswoningen toegelaten en in het 
achterliggende binnengebied een menging tussen één- en 
meergezinswoningen. 

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 het onderdeel van het deelgebied 
ingenomen worden door de functie wonen, tenzij 
gemeenschapsvoorzieningen worden ingeplant, die tot 
100% van de bvo van het onderdeel van het deelgebied 
mogen innemen. 
 
Langsheen de Nieuwe Wandeling zijn diverse woningtypes 
toegelaten. Van de woningen die niet palen aan de Nieuwe 
Wandeling  zijn minstens 50% eengezinswoningen. 
 

Inrichting 
 
 

Meergezinswoningen zijn max. 4 bouwlagen hoog.  
Een zelfde bouwhoogte wordt aangehouden in geval van 
gemeenschapsvoorzieningen. 
 
De Pieter Colpaertsteeg grenst momenteel aan een 
garageboxencomplex dat momenteel als keerpunt gebruikt 
wordt voor wagens. Bij een herinrichting van dit gebied dient 
met deze keerfunctie rekening gehouden te worden. 

Meergezinswoningen hebben een max. bouwhoogte van 4 
bouwlagen. 
Binnen de bestemming gemeenschapsvoorzieningen 
gelden dezelfde max. bouwhoogtes. 
De inrichting van het gebied wordt zo voorzien zodat een 
permanente keer- of doorstroomfunctie ifv de Pieter 
Colpaertsteeg mogelijk is.  
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Deelgebied Heernis           B1-29 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in Gent, in de buurt “Heernis”. 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 beperkt zich tot twee beluiken. 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 binnen de grenzen van de buurt Heernis die een dichtbebouwde woonbuurt is in de binnenstad maar ook een 
aantal voorzieningen telt (vooral dienstensector). De woningen zijn hoofdzakelijk eengezinswoningen type rijwoningen maar er komen ook 
appartementsgebouwen voor (vooral zijde R40 en langs de Schelde) 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
Het gaat hier om een aantal beluiken met zekere omvang die werden gerenoveerd. De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het 
plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand. 
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 binnen het BPA Binnenstad – deel Heernis (MB 18 juli 1989). Het deelgebied heeft in dit BPA de bestemming 
“zone A voor wonen”. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
 
Onderdeel Visserij en onderdeel Karperstraat 
 
In Gent-binnenstad zijn er heel wat beluiken. Een aantal werden de voorbije decennia afgebroken en vervangen door andere functies (bv. 
buurtparking, publiek groen…) of door nieuwe woningen. Een belangrijk aantal andere werd evenwel gerenoveerd. In het BPA Binnenstad 
werd er ten aanzien van deze beluiken een eerder dubbele houding aangenomen. Een aantal beluiken hebben zekere architecturale waarden 
en zullen dus behouden moeten blijven maar door het ontbreken van een bescherming was dit op voorhand moeilijk in te schatten. Op het 
ogenblik van de opmaak van het BPA Binnenstad kon of wilde men dus geen duidelijke keuze tussen behoud of vervangbouw maken. 
Daardoor werd de rooilijn meestal niet op de bestaande bouwlijn van de beluikwoningen gelegd maar werd de rooilijn van de straat waarop het 
doodlopende beluik uitgeeft gewoon doorgetrokken. Dit geeft de mogelijkheid om zowel het beluik af te breken en de straatwand te sluiten of 
om het beluik te behouden. Door de typische opbouw van de stedenbouwkundige voorschriften in het BPA Binnenstad geldt er hier evenwel 
een beperking voor de tuinzone die zich ongeveer situeert tussen de 16 en de 30m te rekenen vanaf de rooilijn. In principe zijn daar geen 
woningen toegelaten. Overgangsbepalingen en andere voorschriften bieden in het typische geval van beluikwoningen, die meestal een perceel 
grotendeels of volledig innemen, ook geen mogelijkheden voor uitbreidingen. Voor een aantal beluiken die in de periode van de opmaak van 
het BPA reeds gerenoveerd werden en waar de “beluiksteeg” reeds werd opgenomen in het openbaar domein, werd de rooilijn op de 
bestaande bouwlijn gelegd zodat er daar geen probleem meer is. Voor de grote meerderheid van de beluiken is dit niet het geval. Bij de 
renovatie van een beluik met uitbreiding van bestaande woningen in de tuinzone komen er dus regelmatig problemen voor bij de 
vergunningverlening. Bedoeling is om de “dubbele “visie van het BPA Binnenstad te handhaven in functie van flexibiliteit naar invulling maar 
om de “hiaat” in de stedenbouwkundige voorschriften te dichten. Daar is er ofwel een aanpassing nodig van het problematische BPA-
voorschrift ofwel wordt er een algemene bestemming woongebied gegeven zonder daarbij de rooilijn vast te leggen op de bouwlijn omdat dit al 
expliciet een behoud van het beluik inhoudt. Daarbij moet in principe de keuzemogelijkheid tussen behoud van het beluik of het toebouwen van 
de straatwand mogelijk blijven. In beide gevallen is het aan te raden om bepalingen op te nemen die het behoud van waardevolle beluiken 
garanderen. De waardevolle beluiken staan immers op de Inventaris Onroerend Erfgoed (IOE) en moeten in principe behouden blijven. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beluik Visserij (links) en beluik Karperstraat (rechts) 

 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Alle onderdelen krijgen een bestemming “stedelijk woongebied” 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
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 A voor wonen 

 

De rooilijnen worden expliciet opgeheven. 

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent centrum - Heernis        B1-29 
 
 

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

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Voor beluikwoningen wordt er geopteerd om de rooilijn af te schaffen 
en de strikte zonering in stroken volgens het BPA Binnenstad te 
wijzigen naar een meer flexibele bestemming voor wonen zodat de 
beperkingen van het BPA Binnenstad vervallen. Deze optie wordt 
gerealiseerd door de beluikwoningen volledig op te nemen in de 
bestemmingszone “stedelijk woongebied”. 
Omdat het hier uitsluitend over woningen gaat is het logisch van 
wonen als hoofdbestemming te beschouwen eventueel in combinatie 
met kleinschalige aan wonen verwante functies. 
 
Het bestaande woningtype dient als referentie. 

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

Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte dient als referentie. Daardoor worden alleen 
eengezinswoningen met een bouwhoogte die overeenkomt met de 
bestaande bouwhoogte toegelaten.  
De beluikwoningen welke opgenomen zijn in de Inventaris Onroerend 
Erfgoed en  worden in principe behouden. De binnenplaatsen die bij 
deze beluiken horen vormen een onderdeel van het waardevol beluik 
en worden dus eveneens behouden 

De maximale bouwhoogte komt overeen met de 
bestaande bouwhoogte. 
 
De bestaande waardevolle gebouwen worden 
behouden evenals de binnenplaatsen die bij 
deze beluiken horen. 
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Deelgebied Muinkpark        B1-20, B1-27, B1-28, B5-6 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in Gent, in de buurt “Muinkpark”. 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 naast een oud schoolcomplex ook een aantal beluiken en een aantal woningen die getroffen zijn door een rooilijn. 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 binnen de buurt “Muinkpark” die een kwalitatieve residentiële woonbuurt is met centraal een park en veel 
architecturaal waardevolle panden. Het aantal kleinschalige voorzieningen is beperkt tot buurtwinkels. Aan de rand zijn er wel een aantal 
grootschalige voorzieningen aanwezig (school, Kinepolis…) 
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 oude schoolcomplex bestaat uit een aantal vleugels met een bouwhoogte van 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. Op dit ogenblik worden de gebouwen grotendeels gebruikt voor een woonfunctie. 
De beluiken zijn relatief groot en in goede toestand.  
De panden getroffen door een rooilijn hebben een zekere architecturale waarde. 
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 binnen het BPA Binnenstad – deel Muinkpark (MB 8 oktober 1991).  
Het deelgebied heeft in dit BPA de bestemming “zone A voor wonen”. 
Onderdeel Francois Benardstraat 
Onderdeel St-Lievenspoortstraat 
Onderdeel St-Lievenspoort-, Ommegang-,St-Clarastraat 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Onderdeel Tentoonstellingslaan 
De voorschriften van het BPA Muinkpark geven zekere problemen ter hoogte van de tuinstroken. In de tuinstroken zijn immers geen 
woongelegenheden toegelaten. Wanneer men deze oude gebouwen grondig wil verbouwen of vervangen door nieuwe kan dit problemen 
geven. Voor een optimale invulling van deze oude schoolgebouwen of terreinen zowel naar functies als naar bebouwing is een wijziging van 
het BPA wenselijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oud schoolcomplex Fr. Benardstraat (links) en gebouwen in St-Lievenspoortstraat getroffen door rooilijn (rechts) 

 
 

Onderdeel St-Lievenspoortstraat  
Enkele woningen  in de Lange Violettenstraat (woningen lange Violettenstraat zijn opgenomen in IOE) worden hier getroffen door een rooilijn. 
Deze rooilijn heeft als intentie om voor deze straat overal eenzelfde breedte te voorzien. 
Deze nieuwe rooilijn werd nog niet gerealiseerd. Dit heeft te maken met het feit dat er geen onteigeningsplan werd opgemaakt en ook geen 
financiële middelen werden voorzien. De huidige breedte van deze straten maakt een onteigening ook niet noodzakelijk. Deze rooilijn betekent 
wel een hypotheek op deze panden. Dit feit samen met de opname van de panden in de Lange Violettenstraat in de IOE laten besluiten dat het 
beter is de rooilijn op de huidige bouwlijn te leggen. 
Onderdeel St-Lievenspoort-, Ommegang-,St-Clarastraat en Keizersvest 
In Gent-binnenstad zijn er heel wat beluiken. Een aantal werden de voorbije decennia afgebroken en vervangen door andere functies (bv. 
buurtparking, publiek groen…) of door nieuwe woningen. Een belangrijk aantal andere werd evenwel gerenoveerd. In het BPA Binnenstad 
werd er ten aanzien van deze beluiken een eerder dubbele houding aangenomen. Een aantal beluiken hebben zekere architecturale waarden 
en zullen dus behouden moeten blijven maar door het ontbreken van een bescherming was dit op voorhand moeilijk in te schatten. Op het 
ogenblik van de opmaak van het BPA Binnenstad kon of wilde men dus geen duidelijke keuze tussen behoud of vervangbouw maken. 
Daardoor werd de rooilijn meestal niet op de bestaande bouwlijn van de beluikwoningen gelegd maar werd de rooilijn van de straat waarop het 
doodlopende beluik uitgeeft gewoon doorgetrokken. Dit geeft de mogelijkheid om zowel het beluik af te breken en de straatwand te sluiten of 
om het beluik te behouden. Door de typische opbouw van de stedenbouwkundige voorschriften in het BPA Binnenstad geldt er hier evenwel 
een beperking voor de tuinzone die zich ongeveer situeert tussen de 16 en de 30m te rekenen vanaf de rooilijn. In principe zijn daar geen 
woningen toegelaten. Overgangsbepalingen en andere voorschriften bieden in het typische geval van beluikwoningen, die meestal een perceel 
grotendeels of volledig innemen, ook geen mogelijkheden voor uitbreidingen. Voor een aantal beluiken die in de periode van de opmaak van 
het BPA reeds gerenoveerd werden en waar de “beluiksteeg” reeds werd opgenomen in het openbaar domein, werd de rooilijn op de 
bestaande bouwlijn gelegd zodat er daar geen probleem meer is. Voor de grote meerderheid van de beluiken is dit niet het geval. Bij de 
renovatie van een beluik met uitbreiding van bestaande woningen in de tuinzone komen er dus regelmatig problemen voor bij de 
vergunningverlening. Bedoeling is om de “dubbele “visie van het BPA Binnenstad te handhaven in functie van flexibiliteit naar invulling maar 
om de “hiaat” in de stedenbouwkundige voorschriften te dichten. Daar is er ofwel een aanpassing nodig van het problematische BPA-
voorschrift ofwel wordt er een algemene bestemming woongebied gegeven zonder daarbij de rooilijn vast te leggen op de bouwlijn omdat dit al 
expliciet een behoud van het beluik inhoudt. Daarbij moet in principe de keuzemogelijkheid tussen behoud van het beluik of het toebouwen van 
de straatwand mogelijk blijven. In beide gevallen is het aan te raden om bepalingen op te nemen die het behoud van waardevolle beluiken 
garanderen. De waardevolle beluiken staan immers op de Inventaris Onroerend Erfgoed (IOE) en moeten in principe behouden blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied met zijn verschillende onderdelen krijgt volledig een bestemming als “stedelijk woongebied”. In het onderdeel 
Tentoonstellingslaan zijn gemeenschapsvoorzieningen zijn ook als enige bestemming toegelaten. 
Binnen de gebouwen is er een waardevolle open ruimte aanwezig. Die moet behouden blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg.  
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
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 A voor wonen 
- zone G1 (onderdeel Tentoonstellingslaan) 
- zone voor wegen + rooilijn (onderdeel Sint-Lievenspoortstraat) 
 

De rooilijnen worden expliciet opgeheven voor zowel de beluiken als voor de onderdelen die betrekking hebben op de rooilijnen. 
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum - Muinkpark     B1-20, B1-27, B1-28, B5-6 
 
 
 Stedelijk woongebied Sint-Lievenspoortstraat 

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

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Woningen die gedeeltelijk gelegen zijn in een zone voor wegen, 
worden opgenomen in de bestemming stedelijk woongebied. 
Omdat het hier uitsluitend over woningen gaat is het 
verantwoord van wonen als bestemming te beschouwen 
eventueel in combinatie met kleinschalige aan wonen verwante 
functies.  
Het bestaande woningtype in de omgeving dient als referentie.  

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

Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte in de omgeving dient als referentie. 
Daardoor worden alleen woningen onder vorm van rijbebouwing 
met een bouwhoogte van max. 3 bouwlagen toegelaten.  

De bouwhoogte bedraagt max. 3 bouwlagen. 

 
 
 
 Stedelijk woongebied St-Lievenspoort-, Ommegang-, St-

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

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Voor beluikwoningen wordt er geopteerd om de rooilijn af te schaffen en 
de bestemming volgens het BPA Binnenstad te wijzigen naar een meer 
flexibele bestemming voor wonen zodat de beperkingen van het BPA 
Binnenstad die volgen uit de indeling in bouwstroken vanaf de rooilijn 
vervallen. Deze optie wordt gerealiseerd door de beluikwoningen 
volledig op te nemen in de bestemmingszone “stedelijk woongebied”. 
Omdat het hier uitsluitend over woningen gaat is het verantwoord van 
wonen als bestemming te beschouwen eventueel in combinatie met 
kleinschalige aan wonen verwante functies. 
Het bestaande woningtype dient als referentie. 

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

Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte dient als referentie. Daardoor worden alleen 
eengezinswoningen met een bouwhoogte die overeenkomt met de 
bestaande bouwhoogte toegelaten.  
De beluikwoningen welke opgenomen zijn in de Inventaris Onroerend 
Erfgoed en  worden in principe behouden. 

De maximale bouwhoogte komt overeen met de 
bestaande bouwhoogte. 
De bestaande waardevolle gebouwen worden 
behouden evenals de binnenplaatsen die bij 
deze beluiken horen. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De zonering in duidelijk gedefinieerde stroken volgens het 
BPA Binnenstad geeft problemen in de tuinstroken en dit 
vooral in het geval waarbij bestaande gebouwencomplexen 
die oorspronkelijk niet geconcipieerd werden voor een 
woonfunctie verbouwd of vervangen worden i.f.v. het 
wonen. Dit probleem is op te lossen door de bestemming te 
wijzigen naar een meer flexibele bestemming “stedelijk 
woongebied” zodat de vermelde beperkingen van het BPA 
Binnenstad vervallen.  
Wonen wordt dus eventueel gecombineerd met 
kleinschalige aan wonen verwante functies.  Omwille van 
een flexibele invulling zijn evenwel 
gemeenschapsvoorzieningen ook als hoofdbestemming 
toegelaten. 
Om een herbruik van de bestaande gebouwen mogelijk te 
maken worden verschillende woningtypes toegelaten. 
Het bestaande woningtype in de omgeving dient als 
referentie. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. 
Zowel wonen als gemeenschapsvoorzieningen zijn als 
enige bestemming (100% van de bvo) toegelaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte dient als referentie. De max.  
bouwhoogte bedraagt 4  bouwlagen.  
Binnenin het bestaande gebouwencomplex is ook een 
waardevolle binnenruimte aanwezig die moet worden 
behouden.  

De max. bouwhoogte bedraagt 4 bouwlagen. 
 
De bestaande binnenruimte wordt behouden. (zie de 
indicatieve aanduiding op het grafisch plan). 
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Deelgebied Gent - Centrum - Prinsenhof     B1-1 en B1-21 

 

 

Toelichtingsnota 

 

 

1.5.1 situering 

Het deelgebied situeert zich in Gent, in de buurt “Prinsenhof”. 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 bestaat uit twee onderdelen. Het onderdeel Zilverhof beperkt zich tot één perceel begrensd door De Lieve en het 

Zilverhofplein,. Het onderdeel Koolsteeg omvat twee kleine beluiken. 

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 binnen de grenzen van het vroegere stadsvernieuwingsproject “Prinsenhof” een residentiële en historische 

woonbuurt.  

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 Zilverhof 

Het appartementsgebouw is van vrij recente datum en bevat enkel woonfuncties. Het gebouw telt 3 bouwlagen en heeft een hellend dak. In de 

omgeving zijn er heel wat waardevolle gebouwen aanwezig (opgenomen in de IOE) en ook beschermde landschappen. 

Onderdeel Koolsteeg 

De twee kleine beluiken bevatten elk enkele eengezinswoningen. Een aantal van de “beluikhuizen” en heel wat andere woningen in de 

omgeving zijn waardevolle gebouwen (opgenomen in de IOE). 
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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 binnen het BPA Binnenstad – deel Prinsenhof nr. 114 (MB 18 juli 1989). Het deelgebied heeft in dit BPA de 

bestemming “zone A voor wonen”.  

1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 

Onderdeel Zilverhof 

De stedenbouwkundige vergunning die voor dit gebouw werd afgeleverd in 1997, werd door de raad van State in 2009 vernietigd omdat deze 

tegenstrijdig is met het BPA. Het probleem betreft niet het volledige gebouw maar slechts een klein gedeelte dat zich achteraan op het perceel 

en tegen het water bevindt. Daar hebben (delen van) woningen de tuinzone volledig ingenomen wat volgens het BPA niet kan. Een klacht van 

een aanpalende eigenaar heeft niet geleid tot de gevraagde schorsing van de bouwvergunning  maar wel na circa 10 jaar tot een vernietiging 

van de volledige vergunning. De appartementen, die zich daar ondertussen al meer dan 10 jaar bevinden, beschikken op dit ogenblik dus niet 

meer over een rechtsgeldige vergunning. Meer recente initiatieven om de situatie op te lossen hebben nog tot niets geleid. Omdat het behoud 

van dit gebouw ruimtelijk volkomen aanvaardbaar is neemt de stad een initiatief om dit probleem op te lossen. Enkel een wijziging van het BPA 

biedt volledige garantie om deze zaak in orde te brengen. 

Onderdeel Koolsteeg 

In Gent-binnenstad zijn er heel wat beluiken. Een aantal werden de voorbije decennia afgebroken en vervangen door andere functies (bv. 

buurtparking, publiek groen…) of door nieuwe woningen. Een belangrijk aantal andere werd evenwel gerenoveerd. In het BPA Binnenstad 

werd er ten aanzien van deze beluiken een eerder dubbele houding aangenomen. Een aantal beluiken hebben zekere architecturale waarden 

en zullen dus behouden moeten blijven maar door het ontbreken van een bescherming was dit op voorhand moeilijk in te schatten. Op het 

ogenblik van de opmaak van het BPA Binnenstad kon of wilde men dus geen duidelijke keuze tussen behoud of vervangbouw maken. 

Daardoor werd de rooilijn meestal niet op de bestaande bouwlijn van de beluikwoningen gelegd maar werd de rooilijn van de straat waarop het 

doodlopende beluik uitgeeft gewoon doorgetrokken. Dit geeft de mogelijkheid om zowel het beluik af te breken en de straatwand te sluiten of 

om het beluik te behouden. Door de typische opbouw van de stedenbouwkundige voorschriften in het BPA Binnenstad geldt er hier evenwel 

een beperking voor de tuinzone die zich ongeveer situeert tussen de 16 en de 30m te rekenen vanaf de rooilijn. In principe zijn daar geen 

woningen toegelaten. Overgangsbepalingen en andere voorschriften bieden in het typische geval van beluikwoningen, die meestal een perceel 

grotendeels of volledig innemen, ook geen mogelijkheden voor uitbreidingen. Voor een aantal beluiken die in de periode van de opmaak van 

het BPA reeds gerenoveerd werden en waar de “beluiksteeg” reeds werd opgenomen in het openbaar domein, werd de rooilijn op de 

bestaande bouwlijn gelegd zodat er daar geen probleem meer is. Voor de grote meerderheid van de beluiken is dit niet het geval. Bij de 

renovatie van een beluik met uitbreiding van bestaande woningen in de tuinzone komen er dus regelmatig problemen voor bij de 

vergunningverlening. Bedoeling is om de “dubbele “visie van het BPA Binnenstad te handhaven in functie van flexibiliteit naar invulling maar 

om de “hiaat” in de stedenbouwkundige voorschriften te dichten. Daar is er ofwel een aanpassing nodig van het problematische BPA-

voorschrift ofwel wordt er een algemene bestemming woongebied gegeven zonder daarbij de rooilijn vast te leggen op de bouwlijn omdat dit al 

expliciet een behoud van het beluik inhoudt. Daarbij moet in principe de keuzemogelijkheid tussen behoud van het beluik of het toebouwen van 

de straatwand mogelijk blijven. In beide gevallen is het aan te raden om bepalingen op te nemen die het behoud van waardevolle beluiken 

garanderen. De waardevolle beluiken staan immers op de Inventaris Onroerend Erfgoed (IOE) en moeten in principe behouden blijven. 

1.5.7 voorstel van bestemming 

Het deelgebied wordt opgenomen in een “stedelijk woongebied.  

1.5.8 register planbaten en planschade 

De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. De categorie waaronder het bestemmingsvoorschrift sorteert wijzigt 

hier immers niet.  

1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA die  strijdig zijn met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 

opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

- Onderdeel Prinsenhof: “zone voor gesloten bebouwing” en “zone voor koeren en tuinen” 

- Onderdeel Koolsteeg: “zone voor bijgebouwen”. 

 

Voor de realisatie van dit deelgebied van het RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum - Prinsenhof     B1-1 en B1-22 
 
 
 Stedelijk woongebied Zilverhof 

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

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De Prinsenhofbuurt is een kwalitatieve woonbuurt met een 
belangrijk historisch karakter. Daarom wordt er dus enkel wonen 
toegelaten eventueel in combinatie met kleinschalige aan wonen 
verwante functies..  

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

Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte in deze straten dient als referentie. 
Daardoor worden alleen woningen onder vorm van rijbebouwing 
met een bouwhoogte van max. 3 bouwlagen toegelaten.  

De bouwhoogte bedraagt max. 3 bouwlagen. 
Rijbebouwing is verplicht. 

 
 
 
 Stedelijk woongebied Koolsteeg 

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

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Beluikwoningen die gedeeltelijk gelegen zijn in een zone voor 
wegen, worden opgenomen in de bestemming stedelijk 
woongebied. 
Omdat het hier uitsluitend over woningen gaat is het verantwoord 
van wonen te combineren met kleinschalige aan wonen verwante 
functies.  
Het bestaande woningtype dient als referentie. 

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

Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte dient als referentie. Daardoor worden 
alleen eengezinswoningen met een bouwhoogte die overeenkomt 
met de bestaande bouwhoogte toegelaten.  
De beluikwoningen welke zijn opgenomen in de Inventaris 
Onroerend Erfgoed en  worden in principe behouden. De 
binnenplaatsen die bij deze beluiken horen vormen een onderdeel 
van het waardevol beluik en worden dus eveneens behouden 

De maximale bouwhoogte komt overeen met de 
bestaande bouwhoogte. 
De bestaande waardevolle gebouwen worden 
behouden evenals de binnenplaatsen die bij deze 
beluiken horen. 
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Deelgebied : Gent – Sint-Macharius       B3-27 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in de buurt “Sint-Macharius”. 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 perceel gelegen op het einde van de Ooilamstraat. 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 de buurt Sint-Macharius. De omgeving is sterk residentieel met uitsluitend rijwoningen. In de omgeving zijn 
enkele grote gemeenschapsvoorzieningen aanwezig : de Groendienst van de Stad Gent, enkele scholen… 
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 twee percelen. Eén daarvan is een klein privaat perceel palend aan een woning met wachtgevel. Op dit perceel bevindt zich een 
lage bergplaats (zie rechtse foto). Het twee perceel is veel groter en is ingenomen door een depot van de Groendienst van de stad Gent met 
bijhorende parking voor de dienstvoertuigen. In het aanpalende park zijn een aantal grote bomen aanwezig waarvan er twee met hun kruin 
gedeeltelijk binnen de grens van het ‘plangebied’ vallen. Langs de straat is het geheel afgesloten met een lage muur (zie rechtse foto) 
Aan de oostzijde wordt het deelgebied dus begrensd door een wachtgevel. Aan de zuidzijde bevinden zich het openbaar park en de gebouwen 
van de Groendienst. 
De woningen in de Ooilamstraat hebben een gemiddelde bouwhoogte van 3 bouwlagen, die langs de Ferdinand Lousbergkaai 4 bouwlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 open ruimte en tuinen”. 
Dit deelgebied bevindt zich in het BPA Binnenstad – deel Sint-Macharius (MB 31 juli 1997) 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Een afwerking van een wachtgevel met een woning is stedenbouwkundig wenselijk. Dit kan door het bouwen van een woning toe te laten op 
het private perceel. Het bebouwbaar maken van de naastgelegen stadsgrond geeft bovendien de mogelijkheid om de straatwand af te werken. 
De ligging nabij een waterloop zorgt voor een kwalitatieve woonomgeving en van een wijds publiek domein waardoor ook een iets grotere 
hoogte mogelijk en wenselijk is.  
De aanwezigheid van hoogstammige bomen in de nabijheid vraagt eveneens de nodige aandacht. Ook omdat de percelen slechts ongeveer 
15m diep zijn zal er goed moeten nagedacht worden over het architecturaal concept. 

In overeenstemming met de bestaande toestand worden in de Ooilamstraat alleen eengezinswoningen toegelaten met max. 3 bouwlagen en 
langs de Ferdinand Lousbergkaai ook meergezinswoningen met max. 4 bouwlagen. 
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.  
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
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 open ruimte en tuinen 
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum - Sint-Macharius      B3-27 
 
 
 Stedelijk woongebied Ooilamstraat 

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

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Deze buurt is een kwalitatieve woonbuurt. Daarom wordt er 
dus enkel wonen toegelaten eventueel in combinatie met 
kleinschalige aan wonen verwante functies.  
In het deelgebied is er nu een depot van de stad aanwezig. 
Deze functie kan behouden blijven en aanpassingen aan de 
gebouwen en bijhorende voorzieningen zijn toegelaten. 
 
De overwegende woningtypologie van eengezinswoningen 
in de Ooilamstraat dient als referentie. 
 
Langs de Ferdinand Lousbergkaai worden ook 
meergezinswoningen toegelaten. 
 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. 
De bestemming gemeenschapsvoorzieningen is ook als 
overwegende of als enige bestemming mogelijk. 
 
 
 
Binnen de bestemming wonen zijn in de Ooilamstraat 
enkel eengezinswoningen toegelaten.  
 
 
Langs de Ferdinand Lousbergkaai zijn diverse 
woningtypologieën toegelaten. De grens tussen beide 
delen met verschillende woningtypologie is aangegeven 
in het grafisch plan. 
 

Inrichting 
 
 

In de Ooilamstraat worden alleen woningen onder vorm van 
rijbebouwing met een bouwhoogte van max. 3 bouwlagen 
toegelaten.  
 
Langs de Ferdinand Lousbergkaai is de huidige 
bouwhoogte gemiddeld 4 bouwlagen.  
 
Door de nabijheid van een park met grote bomen zal de 
inplanting van nieuwe gebouwen hier rekening mee houden. 
De beperkte diepte van het perceel vraagt eveneens 
aandacht bij het uitwerken van een architecturaal concept.  

Bebouwing in de Ooilamstraat  gebeurt onder de vorm 
van rijbebouwing. De maximale bouwhoogte in de 
Ooilamstraat bedraagt 3 bouwlagen. 
 
De max. bouwhoogte langs de Ferdinand Lousbergskaai 
bedraagt 4 bouwlagen.  
 
De inplanting van de woning(en) houdt rekening met de 
aanwezigheid van waardevolle bomen in de nabije 
omgeving en met de beperkte perceelsdiepte. 
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Deelgebied Sint-Michiels    B1-30, B1-31, B1-32, B1-33, B1-34, B1-35, B1-36, B1-37, B1-38, 
B1-39, B1-40, B1-41 
 
Toelichtingsnota 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in Gent, in de buurt “Sint-Michiels”. 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 bestaat uit een groot aantal kleine onderdelen. De begrenzing ervan 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 binnen de buurt “Sint-Michiels” een residentiele woonbuurt in de historische binnenstad. Nagenoeg alle woningen 
zijn rijwoningen en eengezinswoningen. Er zijn ook een beperkt aantal voorzieningen aanwezig (onderwijs, detailhandel…) 
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. 
De verschillende onderdelen betreffen bijna allemaal straatsegmenten met woningen. Er zijn  twee onderdelen met afwijkende eigenschappen. 
Het onderdeel Papegaaistraat (gebouwen in binnenkern) : bevat een aantal bijgebouwen, waarvan enkele met zekere waarde, die meestal 
leegstaan (zie aanduidingen met ster op luchtfoto hieronder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het onderdeel Brugsepoortstraat omvat een garagecomplex van bijna 0,5 ha.bestaande uit een brede show-room langs straatzijde waarop 
wordt geparkeerd, een verhard binnenterrein en een aantal grote werkplaatsen. De garage heeft ook een ingang onder gebouwen langs de 
Akkerstraat. Die is zo ruim dat deze kan gebruikt worden door vrachtwagens voor de toelevering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 binnen het BPA Binnenstad – deel Sint-Michiels (MB 5 juni 2003). De meeste onderdelen in dit BPA hebben 
allemaal een bestemming “zone A voor woningen en tuinen”. 
Het onderdeel Papegaaistraat heeft een bestemming “zone voor waardevolle tuinen en open ruimte” ,“zone B voor woningen en tuinen” en 
“zone C voor woningen en tuinen”. 
Het onderdeel Brugsepoortstraat heeft een bestemming “zone voor woningen en tuinen, zone voor gegroepeerde autostaanplaatsen en 
verwevingszone”. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Binnen het onderdeel Papegaaistraat bevinden zich een aantal ‘bijgebouwen’ in het binnengebied ten noorden van de Papegaaistraat. Dit zijn 
bijgebouwen die zekere waarden hebben vanuit de invalshoek monumentenzorg, geschikt zijn voor woningbouw maar omwille van 
stedenbouwkundige voorschriften hiervoor niet kunnen aangewend worden. Een aantal panden werden door de Dienst Monumentenzorg 
onder de aandacht gebracht. Deze panden krijgen dus ook best een bestemming ‘stedelijk woongebied’. 
Binnen het onderdeel Brugsepoortstraat : de bestemming van het grootste deel van dit gebied (zone voor gegroepeerde autostaanplaatsen) is 
zeer problematisch voor het aanwezige garagebedrijf vermits het in de binnenkern eigenlijk geen bebouwing toelaat. Mocht het bedrijf zich 
herlokaliseren dan blijft er een groot binnengebied over welke alleen als parking mag worden gebruikt. Enkel langs straatzijde is er dan 
bebouwing mogelijk. Als het bestaand bedrijf niet herlocaliseert is er ook een probleem vermits het BPA enkel een invulling met 
parkeerplaatsen toelaat. Een grondige renovatie van het bedrijf of nieuwbouw is dan onmogelijk. Een omzetting naar  woongebied is hier 
duidelijk zeer zinvol. Zowel voor de bestaande functies als voor een nieuwe invulling van dit terrein. 
 
De belangrijkste problematiek binnen dit BPA bevat alle onderdelen behalve de hierboven aangegeven onderdelen en betreft het volgende: 
In het BPA Sint-Michiels (MB 5 juni 2003 ) werd een “zone A voor wonen en tuinen” voorzien waarin enkel eengezinswoningen toegelaten 
worden. Deze “zone A voor woningen en tuinen” komt op heel wat locaties voor binnen het plangebied van dit BPA. 
Het blijkt dat er zich binnen deze “zone A voor wonen en tuinen” een aantal panden bevinden die ingericht zijn als meergezinswoningen.  
Het probleem werd gesignaleerd vanuit de afdeling stedenbouwkundige vergunningen aan de hand van een aantal concrete dossiers maar de 
totale omvang van het probleem was niet gekend. 
Een vergunningsaanvraag voor een dergelijk pand die geen betrekking heeft op een eengezinswoning, zoals het BPA voorziet, moet 
geweigerd worden zelfs als deze ooit vergund werd als meergezinswoning. Een omzetting naar een eengezinswoning is dan in principe 
verplicht. 
Een van de bedoelingen van het RUP Stedelijk Wonen is om deze problemen te onderzoeken en op te lossen.  
Het is niet de bedoeling om het principe van het behoud van de eengezinswoningen in vraag te stellen maar enkel een oplossing te 
geven voor die panden die op legale wijze werden vergund of omgezet werden naar meergezinswoningen . 
Daarom werd er op basis van eerste verkennend terreinonderzoek getracht een beeld te krijgen over de omvang van het probleem. Alle 
woningen in de “zone A voor wonen en tuinen” in beide BPA’s werden op basis van kenmerken die zichtbaar zijn vanop het publiek domein, i.c. 
het aantal brievenbussen en aantal bellen, ingedeeld in ‘vermoedelijk eengezinswoning’ en vermoedelijk ‘meergezinswoning’. 
Daarna werd er getracht om inzicht te krijgen in de verschillende mogelijke stedenbouwkundige-administratieve toestanden. Deze analyse 
bleek een stuk ingewikkelder te zijn dan vermoed door de regelmatige wijzigingen van de regelgeving (m.i.v. de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening), de complexiteit van die regelgeving en het van toepassing worden van de laatste versie van de 
desbetreffende plannen van aanleg. 
 
Uitgezet in de tijd zijn volgende data gekoppeld aan een aantal stedenbouwkundige instrumenten relevant : 

• Tot de goedkeuring van het oorspronkelijke BPA Binnenstad deel Sint-Michiels (MB 3 augustus 1989) was er geen probleem om het 
aantal woongelegenheden in een pand te wijzigen omdat er tot dan geen bepalingen waren (bv. de wet op de stedenbouw, het 
gewestplan, het bouwreglement…) die het omzetten van eengezinswoning naar meergezinswoningen verbood. 

• Ook na de goedkeuring van het BPA Binnenstad was er tot 11/12/1999 geen probleem omdat dit BPA geen bepaling inhoudt over de 
toegelaten woningtypologie (eengezinswoning, kamerwoning of meergezinswoning) . De wijziging van  het aantal 
woongelegenheden op zich was toen evenmin vergunningsplichtig. 

• Door het in werking treden van het gewijzigde bouwreglement van de Stad Gent op 11/12/1999 werd het wijzigen van het aantal 
woongelegenheden vanaf dan wel vergunningsplichtig maar bleef mogelijk omdat het BPA Binnenstad dit niet verbood. 

• Door de inwerkingtreding van het gewijzigde BPA Sint-Michiels (MB 5 juni 2003 ) werd het vergunnen van de wijziging van het aantal 
woongelegenheden in een pand binnen de ‘zone A voor wonen en tuinen’ onmogelijk omdat daar enkel eengezinswoningen worden 
toegelaten. 
 



 
 

Samenvatting : 
• Voor 11/12/1999: de wijziging van het aantal woongelegenheden was toegelaten en was niet vergunningsplichtig; 
• Vanaf 11/12/1999 tot juni 2003 voor het plangebied Sint-Michiels : de wijziging van het aantal woongelegenheden was toegelaten 

maar wel vergunningsplichtig; 
• Vanaf juni 2003 (voor het plangebied Sint-Michiels) : de wijziging van het aantal woongelegenheden is verboden en kan niet vergund 

worden 
 

Volgende onderverdeling is nu verder mogelijk: 
 

1. Gebouwen die als nieuwbouw/heropbouw en voor de inwerkingtreding van het BPA vergund werden als meergezinswoning. Dit was 
mogelijk op basis van het gewestplan of van het oorspronkelijke BPA Binnenstad- deel Sint-Michiels. Omdat dergelijke panden goed 
herkenbaar waren bij het veldwerk dat normaal verricht wordt bij de opmaak van een BPA lijkt het ‘eigenaardig’ dat deze woningen 
zijn opgenomen in een ‘zone voor eengezinswoningen’ en dit is uiteraard ook problematisch. Het terug omzetten naar 
eengezinswoningen is zeker niet wenselijk omdat deze als dusdanig werden vergund en het wellicht ook niet mogelijk of toch zeer 
moeilijk is omdat die gebouwen daarvoor niet werden geconcipieerd. 

2.  Eengezinswoningen waarvan het aantal woongelegenheden via een vergunning gewijzigd werd naar een meergezinswoning voor 
de inwerkingtreding van het BPA (met vergunning omdat er werken mee gepaard gingen of omdat de wijziging zonder werken na 
11/12/1999 werd uitgevoerd). Dit was mogelijk op basis van het gewestplan of van het oorspronkelijke BPA Binnenstad- deel Sint-
Michiels of via het bouwreglement van de Stad Gent van 11/12/1999. Daar kan je als overheid in principe moeilijk op terugkomen 
omdat je via de afgeleverde vergunning akkoord bent gegaan met de opdeling. 

3. Meergezinswoningen die zonder uitvoering van vergunningsplichtige werken tot stand zijn gekomen en zonder stedenbouwkundige 
vergunning. Dat zijn die eengezinswoningen waarvan het aantal woongelegenheden gewijzigd werd naar een meergezinswoning 
voor dat deze wijziging van het aantal woongelegenheden vergunningsplichtig werd op 11/12/1999 en zonder dat er structurele 
werken, die wel vergunningsplichtig zijn, werden uitgevoerd. Daar kan je als overheid in principe moeilijk op terugkomen. Als er wel 
structurele werken zonder vergunning werden uitgevoerd daarentegen kan er in principe geen vergunning voor een 
meergezinswoning bekomen worden.  

4. Meergezinswoningen die zonder vergunning tot stand gekomen zijn voor 11/12/1999, maar die gepaard gingen met 
vergunningsplichtige werken. 

5. Eengezinswoningen waarvan het aantal woongelegenheden gewijzigd werd zonder vergunning naar meergezinswoningen na de 
inwerkingtreding van het nieuw BPA. Omdat het BPA toen reeds in werking was getreden kan er hier geen vergunning voor 
meergezinswoningen afgeleverd worden. 

6. Panden die nu nog een eengezinswoning zijn: de wijziging van het aantal woongelegenheden is daar niet toegelaten en kan dus niet 
vergund worden. 

 
Alle panden binnen de “zone voor eengezinswoningen” moeten in één van deze categorieën plaats kunnen vinden. Het is echter niet mogelijk 
om dit met zekerheid te doen voor alle panden enkel en alleen op basis van vergunningsgegevens. 
Het is immers ook mogelijk dat er panden zonder vergunning werden verbouwd (na de inwerkingtreding van het nieuw BPA) of niet conform de 
afgeleverde vergunning werden verbouwd. 
Dit betekent dat alle panden zouden moeten bezocht worden. Dit is een zeer omvangrijke taak die dit RUP overstijgt. Zelfs dit is niet voldoende 
want voor zaken die zonder vergunning werden uitgevoerd of niet conform de vergunning  werden uitgevoerd is de datum van de uitgevoerde 
werken zeer belangrijk (bv. voor het bouwreglement van 11/12/1999 of er na). Vermits het over niet vergunde werken gaat heeft de overheid 
weinig of geen gegevens die toelaten de datum van de uitvoering van de werken te bepalen. Die vragen kan je zelfs niet met een plaatsbezoek 
beantwoorden en daarvoor moet men dus veel dieper graven. 
In het kader van dit RUP is het dus onmogelijk om dit onderzoek zo uit te voeren dat er 100% duidelijkheid ontstaat over elk pand. 
Anderzijds proberen wij  bij de opmaak van dit RUP een zo volledig mogelijk “weergave van de feitelijke en juridische toestand” te bekomen 
door maximaal in te zetten op het combineren van bestaande administratieve gegevens: 

• stedenbouwkundige vergunningen 
• gegevens bouwtoezicht  
• gegevens bevolking 
• terreingegevens (aantal deurbellen, brievenbussen : geven indicatie over het aantal woongelegenheden)  

(Deze gegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel) 

Voor een aantal panden zal er hierbij wellicht een correcte inschatting van de toestand gegeven worden maar zeker is dit niet zo lang er geen 
dieper onderzoek geval per geval plaatsvindt. Er blijft dus enige onzekerheid bestaan over de correcte vergunningstoestand voor heel wat 
panden. 
De resultaten van dit onderzoek zijn hier verder terug te vinden. 
 
De beleidsoptie is duidelijk : behoud van de eengezinswoningen maar een oplossing bieden voor de panden die op een legale manier werden 
omgezet naar meergezinswoningen. 
Omdat het echter op dit ogenblik niet volledig duidelijk is voor welke panden de bestemming moet gewijzigd worden is het ook niet mogelijk om 
alleen die in het RUP Stedelijk Wonen op te nemen.   
Dus het is best om alle panden binnen alle “zones A voor wonen en tuinen ” op te nemen. Anders riskeert men dat een aantal gevallen ten 
onrechte een oplossing kunnen krijgen en/ of dat er een aantal andere gevallen ten onrechte geen oplossing kunnen krijgen. Dit zou in strijd 
zijn met het gelijkheidsbeginsel. 
De stedenbouwkundige voorschriften moeten dus voor elke mogelijke vergunningstoestand een kader bieden zonder dat er in dit RUP reeds 
exact bepaald wordt welk pand in welke vergunningstoestand verkeert. 
Op het ogenblik dat er een vergunningsaanvraag wordt ingediend, zal er dan na grondig onderzoek en op mede basis van de gemaakte 
inventaris bepaald worden welke vergunningstoestand voor het pand geldt. 
 
In het RUP worden de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA enkel gewijzigd voor wat betreft de woningtypologie (eengezinswoning, 
kamerwoning of meergezinswoning). Dit betekent dat de overige voorschriften uit het BPA behouden blijven, zodat er zo weinig mogelijk van 
de overige kwaliteiten van het BPA ‘verloren’ gaan.  
 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Belangrijk : In dit RUP worden de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA  Sint-Michiels voor de meeste onderdelen enkel gewijzigd 
voor wat betreft de woningtypologie (eengezinswoning, kamerwoning of meergezinswoning). Dit betekent dat de overige voorschriften uit het 
BPA Sint-Michiels behouden blijven, zodat er zo weinig mogelijk van de overige kwaliteiten van het BPA ‘verloren’ gaan en de samenhang 
binnen het bestaande BPA maximaal behouden blijft. 
Het stedenbouwkundig voorschrift voor dit deelgebied is dus atypisch omdat het zich beperkt tot uitspraken over de woningtypologie 
(eengezinswoning, kamerwoning of meergezinswoning) als kader voor de effectieve vergunningsverlening. 
Enkel de gebouwen in het onderdeel Papegaaistraat en Brugsepoortstraat krijgen de in dit RUP algemeen  toegepaste bestemming “stedelijk 
woongebied”. 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
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 waardevolle tuinen en open ruimte” en “zone B voor woningen en tuinen”  
- “zone voor woningen en tuinen, zone voor gegroepeerde autostaanplaatsen en verwevingszone” 
- “zone C voor woningen en tuinen”  

 

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



 
 
 
Toelichting bij de tabel (toestand 2014) 

- Kolom 1 - Ligging van het pand : alle panden, alfabetisch gerangschikt per straat, die zich binnen de zone A voor wonen bevinden 
- Kolom 2 - Remmicom : dossieropvolgingsprogramma voor bouwmisdrijven van de afdeling bouw- en woontoezicht. Hierin zijn de 

vastgestelde bouwmisdrijven opgenomen en de gerechtelijke opvolging hiervan. Indien ooit een bouwpolitioneel onderzoek is gebeurd op 
het betreffende pand, is de stedenbouwkundig gekende toestand van het pand in dit programma opgenomen. 

 In de kolom is de stedenbouwkundig gekende bouwmisdrijven/vergund geachte toestand van panden opgenomen. 
- Kolom 3 - Pretoepassing : toepassing waarin onder andere volgende items opgenomen zijn:  

o lijst van de brandweer waarin de door hen gekende kamerwoningen zijn opgenomen;  
o de panden waar een ongeschikt of onbewoonbaarverklaring op rust of gerust heeft;  
o de panden waarop een conformiteitsattest werd uitgereikt of geweigerd;  
o de panden waar een herstelvordering door de wooninspectie werd opgemaakt.  

- Kolom 4 - Kamerwoninglijst 1996 : de lijst van de geregistreerde kamerwoningen waarvan door het college van burgemeester en 
schepenen akte genomen is op 1/8/1996. Dit is geen lijst van alle vergunde kamerwoningen, maar enkel een momentopname van de 
kamerwoningen die op dat ogenblik aangegeven en dus “geregistreerd” waren bij de brandweer. 

- Kolom 5 - Rol 2000 : registratieprogramma waarin de bouwvergunningen/weigeringen – stedenbouwkundige vergunningen/weigeringen 
opgenomen zijn. 

- Kolom 6 : Bevolking: bevolkingsregister waarin bewoners van de panden zijn opgenomen.  
- Kolom 7 - Veldwerk : terreinopname eind 2013 waarbij panden met meerdere bellen/brievenbussen als mogelijke meergezinswoning 

worden beschouwd ; panden die duidelijk in oorsprong als appartementsgebouw gebouwd zijn, zijn als dusdanig aangeduid. 
 
Waar er “x” in een vak staat, dan is er geen info over gevonden in dat betreffende programma/register. 
Indien er tekst in een vak staat en in de andere vakken ernaast niets, dan is er na de info uit het eerste vak niet verder gekeken omdat de info 
reeds een conclusie bevat. 
Administratieve gegevens die overeen komen met de terreingegevens voor wat betreft meergezinswoningen zijn aangeduid in groen. 
Wanneer ofwel enkel de administratieve gegevens ofwel enkel de terreingegevens aangeven dat het over een meergezinswoning gaat, wordt 
dit aangeduid in oranje. In dit geval zijn de beschikbare gegevens tegenstrijdig.  
Wanneer hetzij enkel de administratieve gegevens, hetzij enkel de terreingegevens aangeven dat het over een meergezinswoning gaat is er 
noch een tegenstrijdigheid noch een conformiteit tussen de administratieve en terreingegevens. Deze gevallen worden zijn niet in kleur 
aangeduid. 
Omdat er nooit systematisch onderzoek gedaan is naar dit “probleem” en omdat de beschikbare gegevens momentopnamen zijn, is het 
mogelijk dat het overzicht onvolledig is, wellicht ook een aantal niet correcte inschattingen van de huidige toestand bevat. 
 
Het overzicht is dus indicatief in die zin dat het aantoont dat er wel degelijk een aantal meergezinswoningen aanwezig zijn binnen de zone voor 
eengezinswoningen. Daarbij is het op basis van deze gegevens niet duidelijk of het dan over een reguliere of niet-reguliere toestand gaat. 
 
 



LIGGING Remmicom pretoepassing kamerwoningenlijst 1996 Rol 2000 Bevolking veldwerk 
AKKERSTR +14 X x meergezinswoning (nr 14) eengezinswoning 

  AKKERSTR +76C X x x eengezinswoning 
  AKKERSTR +78 X x x eengezinswoning 
  AKKERSTR +84 meergezinswoning 

  
meergezinswoning 

  AKKERSTR 12 eengezinswoning 
  

eengezinswoning 
  AKKERSTR 16 X x x eengezinswoning 
  AKKERSTR 18 eengezinswoning 

  
eengezinswoning 

  AKKERSTR 2/6 meergezinswoning     meergezinswoning   2-6 : 3 app. 

AKKERSTR 20 X x x eengezinswoning 
  AKKERSTR 22 X x x eengezinswoning 
  AKKERSTR 24/36 X x x eengezinswoning   24-36A :8 nieuwe app. 

AKKERSTR 36A X x x eengezinswoning 
  AKKERSTR 38 eengezinswoning 

  
eengezinswoning 

  AKKERSTR 72 meergezinswoning 
  

meergezinswoning 
  AKKERSTR 74 meergezinswoning 

  
meergezinswoning 

  AKKERSTR 76 X x x eengezinswoning   76 : 3 bellen 

AKKERSTR 76A X x x eengezinswoning 
  AKKERSTR 78 X x x eengezinswoning 
  AKKERSTR 80 meergezinswoning 

  
meergezinswoning 

  AKKERSTR 82 meergezinswoning 
  

meergezinswoning 
  AKKERSTR 84 meergezinswoning 

  
meergezinswoning 

  AKKERSTR 84A meergezinswoning 
  

meergezinswoning 
  AKKERSTR 84C meergezinswoning 

  
meergezinswoning 

  AKKERSTR 84L meergezinswoning 
  

meergezinswoning 
  AKKERSTR 84M meergezinswoning 

  
meergezinswoning 

  AKKERSTR 86 meergezinswoning 
  

meergezinswoning 
  AKKERSTR 86G meergezinswoning 

  
meergezinswoning 

  AKKERSTR 86H meergezinswoning 
  

meergezinswoning 
  BEGIJNENGRACHT 33 X x x X eengezinswoning 

 BEGIJNENGRACHT 35 X x x eengezinswoning 
  BEGIJNENGRACHT 37 X x x eengezinswoning 
  BEGIJNENGRACHT 39 X x x eengezinswoning 
  BEGIJNENGRACHT 41 meergezinswoning     meergezinswoning   41 : 7 bussen 

BEGIJNENGRACHT 43 X x x eengezinswoning 
  BEGIJNENGRACHT 45 X x x eengezinswoning 
 

45 : 2 bellen 

BEGIJNENGRACHT 47/51 X x x X eengezinswoning 47, 49, 51 : 3 bellen en 3 bussen 

BEGIJNENGRACHT 53 X x x X X 
 BEGIJNENGRACHT 55/59 X x x X gemeenschap 
 BEGIJNENGRACHT 63/65 X x x X X 
 

BEGIJNENGRACHT 67/71 meergezinswoning     meergezinswoning   
71A, 71, 69, 67 : 5 bellen en 4 
bussen 

BEGIJNENGRACHT 73 X x x eengezinswoning 
  BEGIJNENGRACHT 75/77 X x x X X 75 : 2 bussen 

BEGIJNENGRACHT 79 meergezinswoning     meergezinswoning   79 : 3 bussen, 3 bellen 

BEGIJNENGRACHT 81 x x x eengezinswoning 
  



BEGIJNENGRACHT 83 eengezinswoning 
  

eengezinswoning 
  BEGIJNENGRACHT 85 meergezinswoning     meergezinswoning   85 :6 bellen, 1 bus 

BEGIJNENGRACHT 87 eengezinswoning 
  

eengezinswoning 
  BROUWERSSTR X 

  
X X 

 BROUWERSSTR 11 X x x X X 
 BROUWERSSTR 13 X x x X X 
 

BROUWERSSTR 15 X x x X eengezinswoning 
15 (nieuwbouw) : 4 bussen en 4 
bellen 

BROUWERSSTR 17 X 

bouwmisdrijf ? 
meergezinswoning 
(27/08/2002)   X   17 : 4 bellen 

BROUWERSSTR 19 X x x X X 
 BROUWERSSTR 3 eengezinswoning 

  
eengezinswoning 

  BROUWERSSTR 5 eengezinswoning 
  

X 
  BROUWERSSTR 5/003 X x x X meergezinswoning 9 bussen , 1 bel 

HOLSTR 10 X x x X eengezinswoning  
HOLSTR 101 X meergezinswoning    X   101 : veel bellen, 1 bus 
HOLSTR 103 meergezinswoning     meergezinswoning   aparte ingang naast winkel 
HOLSTR 105 meergezinswoning     meergezinswoning   105 : 5 bellen +1bus 
HOLSTR 107/111 meergezinswoning     meergezinswoning   107-111 : 5 bussen en bellen 
HOLSTR 11/15 X x x meergezinswoning   11,13,15 : 3 appartementen 

HOLSTR 113 X x x eengezinswoning 
  HOLSTR 115 X meergezinswoning 

 
meergezinswoning 

  HOLSTR 12 X x x X eengezinswoning 
 HOLSTR 14 X meergezinswoning 

 
X 

  HOLSTR 16 X meergezinswoning   X   16 : 4 bellen 
HOLSTR 17 meergezinswoning     meergezinswoning   meerdere bellen en bussen 
HOLSTR 19/21 X x x meergezinswoning   19 en 21 : 2 appartementen 

HOLSTR 2 X x x eengezinswoning 
  HOLSTR 23/25 X x x X X 23 en 25 : 2 appartementen 

HOLSTR 27 X x x eengezinswoning 
  HOLSTR 29 X x x X eengezinswoning 

 HOLSTR 3-9 X x x X eengezinswoning 3-5-7-9 : 4 appartementen 

HOLSTR 31 X x x X eengezinswoning 
 HOLSTR 33 X meergezinswoning   meergezinswoning   33 : 7 bussen 

HOLSTR 35 X x x eengezinswoning 
  HOLSTR 37 meergezinswoning     X   37 : 4 bussen en 4 bellen 

HOLSTR 4 X x x X eengezinswoning 
 HOLSTR 6 X x x X eengezinswoning 
 HOLSTR 83/87 X x x X appartementsgebouw 83,85,87 : 3 app. 

HOLSTR 89 X x x X eengezinswoning 
 HOLSTR 91 X x x X eengezinswoning 
 HOLSTR 95/97 X x x X X 
 HOLSTR 99 X x x eengezinswoning 

  LUXEMBURGSTR x 
  

X 
  LUXEMBURGSTR x 

  
X 

  LUXEMBURGSTR x 
  

X 
  



LUXEMBURGSTR 10 x x x X X 
 LUXEMBURGSTR 12/14 meergezinswoning 

  
X 

  LUXEMBURGSTR 16 x x x X eengezinswoning 
 LUXEMBURGSTR 18 x x x X X 
 LUXEMBURGSTR 2/6 x x x X X 
 LUXEMBURGSTR 20 eengezinswoning 

  
eengezinswoning 

  LUXEMBURGSTR 22 x x x X eengezinswoning 
 LUXEMBURGSTR 24 x x x X eengezinswoning 
 LUXEMBURGSTR 26 x x x X X 
 LUXEMBURGSTR 28 x x x X eengezinswoning 
 LUXEMBURGSTR 30 x x x X eengezinswoning 
 LUXEMBURGSTR 32 x x x X eengezinswoning 
 LUXEMBURGSTR 34 x x x X eengezinswoning 
 LUXEMBURGSTR 36 x x x X eengezinswoning 
 LUXEMBURGSTR 38 x x x X eengezinswoning 
 LUXEMBURGSTR 40 eengezinswoning 

  
eengezinswoning 

  LUXEMBURGSTR 40/0001 eengezinswoning 
  

eengezinswoning 
  LUXEMBURGSTR 40/0101 eengezinswoning 

  
eengezinswoning 

  LUXEMBURGSTR 40/0201 eengezinswoning 
  

eengezinswoning 
  LUXEMBURGSTR 40/0301 eengezinswoning 

  
eengezinswoning 

  LUXEMBURGSTR 42 x x x X eengezinswoning 
 LUXEMBURGSTR 8 eengezinswoning 

     MAAGDESTR 1 x x x eengezinswoning 
  MAAGDESTR 10 x x x eengezinswoning 
  MAAGDESTR 12 x x x eengezinswoning 
  MAAGDESTR 2 meergezinswoning     meergezinswoning   2 : 5 bellen 

MAAGDESTR 3 x x x eengezinswoning 
  MAAGDESTR 4 eengezinswoning 

  
eengezinswoning 

  MAAGDESTR 5 x x x eengezinswoning 
  MAAGDESTR 6 x x x X 
  MAAGDESTR 7 eengezinswoning 

  
eengezinswoning 

  MAAGDESTR 8 x x x X eengezinswoning 
 MAAGDESTR 9/13 x x x X eengezinswoning 
 MARIALAND x x x X X 
 MARIALAND +1 x x x X firma 
 MARIALAND +15 x x x X eengezinswoning 
 MARIALAND +31 x x x X eengezinswoning 
 MARIALAND 1 x x x X firma 
 MARIALAND 11 eengezinswoning 

  
eengezinswoning 

  MARIALAND 13 x x x eengezinswoning 
  MARIALAND 15 x x x eengezinswoning 
  MARIALAND 17/19 eengezinswoning 

  
eengezinswoning 

  MARIALAND 21 meergezinswoning     X   21 : 3 bellen en 3 bussen 

MARIALAND 23 x x x X eengezinswoning 
 MARIALAND 25 x x x X eengezinswoning 25 : 4 bellen en 2 bussen 

MARIALAND 27 x x x X eengezinswoning 
 



MARIALAND 3 x x x X X 
 MARIALAND 31 x x x X eengezinswoning 
 MARIALAND 5 x x x X eengezinswoning 
 MARIALAND 7 x x x X X 
 MARIALAND 9 eengezinswoning 

  
eengezinswoning 

  OUDE HOUTLEI 10 x x x X eengezinswoning 
 OUDE HOUTLEI 107 x x x X X 
 OUDE HOUTLEI 109 x x x X X 
 OUDE HOUTLEI 111 eengezinswoning 

  
eengezinswoning 

  OUDE HOUTLEI 113 eengezinswoning 
  

eengezinswoning 
  OUDE HOUTLEI 115 x x x X X 

 OUDE HOUTLEI 117/121 x x x X X 
 OUDE HOUTLEI 12 x x x X X 
 OUDE HOUTLEI 123 eengezinswoning 

  
X 

  OUDE HOUTLEI 124 eengezinswoning 
  

X 
  OUDE HOUTLEI 126 x x x X X 126 : 3 bellen 

OUDE HOUTLEI 127 eengezinswoning     eengezinswoning   127 : 2 bellen 

OUDE HOUTLEI 128 x x x X X 
 OUDE HOUTLEI 130 meergezinswoning     X   130 : 3 bellen 

OUDE HOUTLEI 132 x x x X X 
 OUDE HOUTLEI 134 x x x X X 
 OUDE HOUTLEI 136 x x x X X 
 OUDE HOUTLEI 138 x x x X X 
 OUDE HOUTLEI 14 x x x X eengezinswoning 
 OUDE HOUTLEI 140 eengezinswoning 

  
eengezinswoning 

  OUDE HOUTLEI 142 x x x X eengezinswoning 
 OUDE HOUTLEI 144 x x x X X 
 OUDE HOUTLEI 16 meergezinswoning     meergezinswoning   16 : 6 bellen 

OUDE HOUTLEI 18 x x x X X 18 : 3 bellen en 4 bussen 

OUDE HOUTLEI 2 x x x X X 
 OUDE HOUTLEI 20 x x x eengezinswoning 

  OUDE HOUTLEI 22 x x x eengezinswoning 
  OUDE HOUTLEI 24 x x x X eengezinswoning 

 OUDE HOUTLEI 26 x x x X eengezinswoning 
 OUDE HOUTLEI 28/32 x x x X eengezinswoning 
 OUDE HOUTLEI 4 x x x eengezinswoning 

  OUDE HOUTLEI 6 x x x X eengezinswoning 6 : 4 bestaande app. 

OUDE HOUTLEI 8 x x x X eengezinswoning 
 SCHOUWVEGERSSTR 10 x x x X meergezinswoning 
 SCHOUWVEGERSSTR 12 eengezinswoning 

  
eengezinswoning 

  SCHOUWVEGERSSTR 14 x x x eengezinswoning 
  SCHOUWVEGERSSTR 16 x x x X X 

 SCHOUWVEGERSSTR 18 x x x X eengezinswoning 
 SCHOUWVEGERSSTR 19 meergezinswoning 

  
X 

  SCHOUWVEGERSSTR 2 x meergezinswoning   meergezinswoning   2 : 4 bellen 

SCHOUWVEGERSSTR 20 x x x X meergezinswoning 3 bellen, 1 bus 



SCHOUWVEGERSSTR 20C x x x X meergezinswoning 
 SCHOUWVEGERSSTR 21 x x x X X 21 : 3 bellen en 1 bus 

SCHOUWVEGERSSTR 22 meergezinswoning     X   22 : 4 bellen 

SCHOUWVEGERSSTR 24 meergezinswoning     X   24 : 3 bellen 

SCHOUWVEGERSSTR 25 x x x X eengezinswoning 
 SCHOUWVEGERSSTR 26 meergezinswoning     X   3 bellen , 1 bus 

SCHOUWVEGERSSTR 28 x x x X eengezinswoning 
 SCHOUWVEGERSSTR 30 x x x X eengezinswoning 
 SCHOUWVEGERSSTR 32 x x x X eengezinswoning 
 SCHOUWVEGERSSTR 34 x x x eengezinswoning 

  SCHOUWVEGERSSTR 4 studentenscreening meergezinswoning   X   4 : 6 bellen 

SCHOUWVEGERSSTR 6 x meergezinswoning   X   6 : 5 bellen 
SCHOUWVEGERSSTR 8 x x x X X  
ST-MARTENSSTR 10/12 x x x X eengezinswoning 

 ST-MARTENSSTR 14 x x x X eengezinswoning 
 ST-MARTENSSTR 16 x meergezinswoning   X     

ST-MARTENSSTR 4 eengezinswoning 
  

eengezinswoning 
  ST-MARTENSSTR 6 eengezinswoning 

  
X 

  ST-MARTENSSTR 8 x x x X eengezinswoning 
 THERESIANENSTR x x x X 

  THERESIANENSTR x x x X 
  THERESIANENSTR x x x X 
  THERESIANENSTR +20/22 x x x eengezinswoning 
  THERESIANENSTR +26 x x x X 
  THERESIANENSTR 14 x x x X meergezinswoning 14 : 4 bellen 

THERESIANENSTR 16 x x x X eengezinswoning 
 THERESIANENSTR 18 x x x eengezinswoning 

  THERESIANENSTR 2 x x x X eengezinswoning 
 THERESIANENSTR 20 x x x X eengezinswoning 
 THERESIANENSTR 22 x x x eengezinswoning 

  THERESIANENSTR 24 x x x eengezinswoning 
  THERESIANENSTR 26 x x x X eengezinswoning 

 THERESIANENSTR 28 x x x X X 
 THERESIANENSTR 32 x x x X eengezinswoning 
 THERESIANENSTR 4 x brandweer 23/10/1992   X   4 : 6 bellen en 1 bus 

THERESIANENSTR 6 x x x X eengezinswoning 
 THERESIANENSTR 8/12 x x x X meergezinswoning 4 bellen 

TURREPOORTSTEEG 1 x x x X X 
 TURREPOORTSTEEG 3 x x x X eengezinswoning 
 TURREPOORTSTEEG 5 x x x X eengezinswoning 
 WELLINGSTR +66 x x x eengezinswoning 

  WELLINGSTR 32 x x x eengezinswoning 
  WELLINGSTR 34 x x x eengezinswoning 
  WELLINGSTR 36 meergezinswoning     X   36 : 5 bellen 

WELLINGSTR 38 x x x eengezinswoning 
  WELLINGSTR 40 eengezinswoning     eengezinswoning   40 : 4 bellen 



WELLINGSTR 42 x x x eengezinswoning 
  WELLINGSTR 44 x x x X X 

 WELLINGSTR 46 meergezinswoning     X   46 : 4 bellen 

WELLINGSTR 48 x x x X X 
 WELLINGSTR 50 x x x X X 
 WELLINGSTR 52 eengezinswoning     X   52 : 3 bellen 

WELLINGSTR 58 x x x X X 
 WELLINGSTR 60 x x x X eengezinswoning 
 WELLINGSTR 62 x x x X X 
 WELLINGSTR 64 x x x X X 
 WELLINGSTR 66 x x x X X 
 WELLINGSTR 68 x x x eengezinswoning 

  WELLINGSTR 70 x x x X eengezinswoning 
 WELLINGSTR 72 x x x X X 
 WELLINGSTR 74 x x x X eengezinswoning 
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Beschermde stad en dorpsgezicht 19/11/1996
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Deelgebied Gent Centrum - Sint-Michiels    B1-30, B1-31, B1-32, B1-33, B1-34, 
B1-35, B1-36, B1-37, B1-38, B1-39, B1-40, B1-41 
 
 
 
 Stedelijk woongebied Akkerstraat/Begijnegracht/Brouwerstraat/ 

Holstraat/Maagdenstraat/Marialand/Oude Houtlei/ Papegaaistraat/ 
Perkamentstraat/Schouwvegerstraat/Theresianenstraat/  
Wellingstraat  
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De bestemmingsvoorschriften voor de ”zone A voor wonen en 
tuinen” van het BPA Sint-Michiels blijven gelden. Er is in dit RUP 
enkel een bestemmingsvoorschrift vereist dat ervoor zorgt dat de 
rechtmatig tot stand gekomen kamer- of meergezinswoningen niet 
langer getroffen worden door het BPA-bestemmingsvoorschrift ‘zone 
A voor wonen en tuinen’ dat inhoudt dat kamer- en 
meergezinswoningen verboden zijn.  
In  functie van de vergunde toestand of van de regelgeving die het 
wijzigen van het aantal woongelegenheden zonder vergunning 
toeliet, zijn meergezinswoningen toegestaan, op voorwaarde dat 
deze zijn tot stand gekomen met naleving van de toenmalige 
regelgeving: 
Voor 11/12/1999 was er geen vergunningsplicht voor de wijziging 
van het aantal woon-gelegenheden, tenzij deze gepaard ging met 
vergunningsplichtige werken. 
Vanaf 11/12/1999 tot 5 juni 2003 (datum goedkeuring gewijzigd BPA 
Sint-Michiels) was de wijziging van het aantal woongelegenheden 
toegelaten, maar vergunnings-plichtig zelfs indien er geen 
vergunningsplichtige werken werden uitgevoerd. 
Pas vanaf 5 juni 2003 (datum goedkeuring gewijzigd BPA Sint-
Michiels) was de wijziging van het aantal woongelegenheden niet 
enkel vergunningsplichtig, maar verbood het BPA de creatie van 
meergezinswoningen. 
 
Aangezien de plannende overheid bij de opmaak van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan niet over de mogelijkheid en middelen beschikt om 
elk pand te onderzoeken en te bepalen of het de facto om een 
meergezinswoning dan wel een eengezinswoning gaat, en of – in het 
geval het om een meergezinswoning gaat – deze rechtsgeldig is tot 
stand gekomen, is het de  verantwoordelijkheid van de 
vergunningverlenende overheid om op basis van de beschikbare 
gegevens (in het aanvraagdossier, al dan niet aangevuld met 
gegevens ter beschikking bij de bouwpolitie en andere instanties) te 
oordelen of het voorwerp van de aanvraag een bestaande 
meergezinswoning is die met naleving van de toenmalige wetgeving 
is tot stand gekomen. 
Indien de vergunningverlenende overheid vaststelt dat de 
meergezinswoning is tot stand gekomen in strijd met de 

In deze onderdelen van deelgebieden gelden al 
de bepalingen van het BPA Binnenstad - deel 
Sint-Michiels ( MB 3 augustus 1989) onverkort, 
met dien verstande dat het verbod op 
meergezinswoningen en/of kamerwoningen, 
voorzien in het voorschrift 2.2. “Zone A voor 
wonen en tuinen” van het BPA Binnenstad - deel 
Sint-Michiels (MB 3 augustus 
1989), niet geldt indien de vergunningverlenende 
overheid – op basis van het aanvraagdossier 
en/of eigen onderzoeksgegevens – oordeelt dat 
de meergezinswoning een bestaande 
meergezinswoning is die op een reglementaire 
wijze is tot stand gekomen. 
 

BPAvoorschriften of in strijd met de vergunningsplicht, geldt het 
voorschrift dat het BPA-verbod opheft, niet. 
Indien de vergunningverlenende overheid vaststelt dat het om een 
bestaande meergezins-woning gaat, maar niet met zekerheid kan 
vaststellen dat er een bouwmisdrijf is gepleegd, geldt het nieuwe 
voorschrift wel en is het BPA-voorschrift niet van toepassing. 
 

Inrichting 
 
 

  
 
 

 

 

 

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

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Deze buurt is een kwalitatieve woonbuurt. Daarom wordt er 
dus enkel wonen toegelaten eventueel in combinatie met 
kleinschalige aan wonen verwante functies. 

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

Inrichting 
 
 

Het betreft hier bestaande gebouwen met zekere waarden 
in een binnengebied met een beperkte toegankelijkheid. 
Het aantal wooneenheden moet daarom beperkt blijven en 
mag de draagkracht van het binnengebied niet 
overschrijden. Er wordt rekening gehouden met de waarde 
van de gebouwen. 

De bouwhoogte bedraagt max. 2 bouwlagen.  
 

 

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

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Deze buurt is een kwalitatieve woonbuurt. Daarom wordt er 
dus enkel wonen toegelaten eventueel in combinatie met 
kleinschalige aan wonen verwante functies.  
 
 
 
 
 
In het gebied is een dienstverlenend bedrijf aanwezig. De 
stedenbouwkundige voorschriften van het BPA zijn zeer 
beperkend voor dienstverlenende bedrijven. Om een 
dergelijk bedrijf toe te laten te verbouwen,  uit te breiden of 
zelfs te herbouwen wordt expliciet een overgangsbepaling 
voorzien in afwijking op het BPA-voorschrift. 
 

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 / of gemeenschapsvoorzieningen (en dit 
bekeken op het niveau van het onderdeel van het 
deelgebied). 
 
 Om de leefbaarheid van de aanwezige economische 
activiteit te garanderen worden er ook expliciet 
verbouwings- en uitbreidingswerken of herbouw 
toegelaten. 
 
 
 

SW 

SW1 

SW2 



De diversiteit van de omgeving op vlak van 
woningtypologieën  wordt doorgetrokken. 

Diverse woningtypologieën zijn toegelaten. 

Inrichting 
 
 

Palend aan de Brugsepoortstraat geldt een bouwhoogte 
vergelijkbaar met die in de omgeving. 
In het binnengebied wordt de bouwhoogte beperkt.  
Andere dan woonfuncties mogen de woonkwaliteit niet 
aantasten. 
 
 
 
Indien de aanwezige economische activiteit wordt behouden 
gelden de zelfde beperkingen qua bouwhoogte als voor de 
functie wonen met specifieke aandacht voor de hoogte op 
de randen van het gebied. 
De minimale woningdichtheid volgens het RSG geldt.  
 
Vermits het hier om een vrij groot te ontwikkelen gebied 
gaat wordt een minimumoppervlakte aan openbaar groen 
opgelegd. Tegelijkertijd is de groennorm van 20m²/ publiek 
groen per woning en een groennorm van 10 m² per 
studentenkamer  van toepassing. Dit moet resulteren in een 
kwalitatief ingericht en voldoende bezond parkgebied, wat 
voldoende breed is om bruikbaar en beleefbaar te zijn door 
de buurtbewoners. 
 
 
 
Door de geplande vertramming van lijn 3 wordt deze 
omgeving belangrijk voor het openbaar vervoer i.h.b. voor 
het voorzien van comfortabele halteplaatsen wat in deze 
smalle straat niet eenvoudig is. Bij projectontwikkeling zal 
men hiermee rekening houden. 
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 
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 inrichtingsplan is te beschouwen als een informatief 

Langs de Brugsepoortstraat bedraagt de bouwhoogte max. 
3 bouwlagen. 
In het binnengebied bedraagt de bouwhoogte max. 3 
bouwlagen. 
Wanneer in het deelgebied woonfuncties worden voorzien 
zullen andere aanvullende functies de woonkwaliteit van de 
omgeving en binnen het deelgebied niet in het gedrang 
mogen brengen. 
Voor gebouwen met economische activiteiten geldt 
dezelfde maximum bouwhoogte als voor woningen. 
 
 
Er wordt een minimale woningdichtheid gehaald van 
25w/ha.  
Binnen deze zone wordt een openbare groenzone 
voorzien. De oppervlakte van dit openbaar groen wordt 
bepaald door de groennorm van 20 m² publiek groen per 
woonentiteit en 10 m² publiek groen per kamer (“kamer” 
zoals gedefinieerd in het algemeen bouwreglement). Deze 
openbare groenzone heeft een minimumoppervlakte van 
1000 m², is aaneengesloten en functioneel bruikbaar.  In 
deze groenzone zijn geen ondergrondse constructies 
toegelaten tenzij er kan aangetoond worden dat er 
bovenop een kwaliteitsvol park met hoogstammig groen 
kan voorzien worden.  
De inrichting van het deelgebied houdt vooral langs 
straatzijde rekening met de behoeften die ontstaan door 
de vertramming van lijn 3.  
 
 
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 
Deze bepaling geldt niet voor kleine werken die niet 
relevant zijn voor de globale projectontwikkeling. 

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. 
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Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
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Kaart 2. Grafisch plan ±
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Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
RUP  Nr.167 "Stedelijk Wonen"

 Deelgebied Gent Centrum - Sint-Michiels - Oude Houtlei 1
Kaart 2. Grafisch plan ±
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RUP  Nr.167 "Stedelijk Wonen"

Deelgebied Gent Centrum - Sint- Michiels
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Kaart 2. Grafisch plan ±
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Kaart 2. Grafisch plan ±
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Deelgebied Tolhuis          B1-19, B1-26 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in Gent, in de buurt “Tolhuis”. 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 twee onderdelen. De begrenzing van deze onderdelen 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 binnen de grenzen van de buurt “Tolhuis”. Deze buurt wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van de 
woonfunctie in diverse vormen maar ook door de prominente aanwezigheid van grootschalige voorzieningen waarvan het ziekenhuiscomplex 
AZ Sint-Lucas de belangrijkste is.  
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 Sint-Margrietstraat : het gaat hier om een aantal gebouwen en een perceel getroffen door een rooilijn. 
Onderdeel Gerst- en Meelstraat : hier gaat om een aantal kleinere beluiken 
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 binnen het BPA Binnenstad (MB 4 augustus 1989). Het deelgebied heeft in dit BPA de bestemming “zone A voor 
wonen”. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Onderdeel Sint-Margrietstraat  
Enkele woningen  in de Brandweerstraat en Sint-Margrietstraat worden hier getroffen door een rooilijn. Deze rooilijn heeft als intentie om voor 
deze straat overal een zelfde breedte te voorzien. 
Deze nieuwe rooilijn werd nog niet gerealiseerd. Dit heeft te maken met het feit dat er geen onteigeningsplan werd opgemaakt en ook geen 
financiële middelen werden voorzien. De huidige breedte van deze straten maakt een onteigening ook niet noodzakelijk. Deze rooilijn betekent 
wel een hypotheek op deze panden. Het is dus beter van de rooilijn op de huidige bouwlijn te leggen voor wat betreft de bestaande gebouwen. 
Ter hoogte van het onbebouwd terrein, zijde Brandweerstraat, is het wel zinvol om de rooilijn zoals voorzien in BPA Tolhuis,  te behouden 
omdat de straat daar vrij smal is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoek Brandweerstraat- Sint-Margrietstraat 

 
 
 
 

Onderdeel Gerststraat  
In Gent-binnenstad zijn er heel wat beluiken. Een aantal werden de voorbije decennia afgebroken en vervangen door andere functies (bv. 
buurtparking, publiek groen…) of door nieuwe woningen. Een belangrijk aantal andere werd evenwel gerenoveerd. In het BPA Binnenstad 
werd er ten aanzien van deze beluiken een eerder dubbele houding aangenomen. Een aantal beluiken hebben zekere architecturale waarden 
en zullen dus behouden moeten blijven maar door het ontbreken van een bescherming was dit op voorhand moeilijk in te schatten. Op het 
ogenblik van de opmaak van het BPA Binnenstad kon of wilde men dus geen duidelijke keuze tussen behoud of vervangbouw maken. 
Daardoor werd de rooilijn meestal niet op de bestaande bouwlijn van de beluikwoningen gelegd maar werd de rooilijn van de straat waarop het 
doodlopende beluik uitgeeft gewoon doorgetrokken. Dit geeft de mogelijkheid om zowel het beluik af te breken en de straatwand te sluiten of 
om het beluik te behouden. Door de typische opbouw van de stedenbouwkundige voorschriften in het BPA Binnenstad geldt er hier evenwel 
een beperking voor de tuinzone die zich ongeveer situeert tussen de 16 en de 30m te rekenen vanaf de rooilijn. In principe zijn daar geen 
woningen toegelaten. Overgangsbepalingen en andere voorschriften bieden in het typische geval van beluikwoningen, die meestal een perceel 
grotendeels of volledig innemen, ook geen mogelijkheden voor uitbreidingen. Voor een aantal beluiken die in de periode van de opmaak van 
het BPA reeds gerenoveerd werden en waar de “beluiksteeg” reeds werd opgenomen in het openbaar domein, werd de rooilijn op de 
bestaande bouwlijn gelegd zodat er daar geen probleem meer is. Voor de grote meerderheid van de beluiken is dit niet het geval. Bij de 
renovatie van een beluik met uitbreiding van bestaande woningen in de tuinzone komen er dus regelmatig problemen voor bij de 
vergunningverlening. Bedoeling is om de “dubbele “visie van het BPA Binnenstad te handhaven in functie van flexibiliteit naar invulling maar 
om de “hiaat” in de stedenbouwkundige voorschriften te dichten. Daar is er ofwel een aanpassing nodig van het problematische BPA-
voorschrift ofwel wordt er een algemene bestemming woongebied gegeven zonder daarbij de rooilijn vast te leggen op de bouwlijn omdat dit al 
expliciet een behoud van het beluik inhoudt. Daarbij moet in principe de keuzemogelijkheid tussen behoud van het beluik of het toebouwen van 
de straatwand mogelijk blijven. In beide gevallen is het aan te raden om bepalingen op te nemen die het behoud van waardevolle beluiken 
garanderen. De waardevolle beluiken staan immers op de Inventaris Onroerend Erfgoed (IOE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twee beluiken in de Gerststraat 

 
1.5.7 voorstel van bestemming 
De bestemming volgens het BPA wordt vervangen door een bestemming “stedelijk woongebied” die ook renovatie met uitbreiding van 
bestaande beluikwoningen in de tuinzone mogelijk maakt. 
De nieuwe rooilijn, zijde Sint-Margrietstraat, wordt opgeheven en de huidige bouwlijn wordt behouden. De zonering van het “stedelijk 
woongebied” wordt opgeschoven tot aan de huidige bouwlijn zodat de bestaande gebouwen volledig binnen een bebouwbare zone vallen. 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg.  
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
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 gemeenschapsuitrusting  
-   zone A voor wonen 

De rooilijnen worden expliciet opgeheven voor zowel de beluiken als voor de onderdelen die betrekking hebben op de rooilijnen. 

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Gent Centrum : Tolhuis      B1-19 , B1-26 
 
 

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

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 
 

Voor woningen die getroffen worden door een rooilijn 
wordt er geopteerd om de rooilijnen af te schaffen. 
Deze optie wordt gerealiseerd door de getroffen 
woningen volledig op te nemen in de bestemmingszone 
“stedelijk woongebied”. 
Omdat dit deelgebied een onderdeel vormt van het 
multifunctioneel project van de voormalige 
brandweerkazerne zijn alle functies onbeperkt 
toegelaten. 
Een combinatie van wonen met kleinschalige aan 
wonen verwante functies is toegelaten.  

Het algemeen voorschrift “bestemming stedelijk woongebied”  is 
van toepassing met die aanvulling dat aan wonen verwante 
functies mogen overwegen op de woonfunctie, met dien 
verstande dat enkel voor gemeenschapsvoorzieningen geldt dat 
zij als enige bestemming zijn toegelaten. 
 
 
 
 
 

Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte in deze straten dient als 
referentie. Die bestaat uit zowel eengezinswoningen als 
meergezinswoningen. onder vorm van rijbebouwing met 
een bouwhoogte van meestal 3 à 4 bouwlagen.  

De bouwhoogte bedraagt max. 4 bouwlagen. 

 

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

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Voor beluikwoningen wordt er geopteerd om de rooilijn af 
te schaffen en de zonering in duidelijk gedefinieerde 
stroken volgens het BPA Binnenstad te wijzigen naar een 
meer flexibele bestemming voor wonen zodat de 
beperkingen van het BPA Binnenstad vervallen. Deze optie 
wordt gerealiseerd door de beluikwoningen volledig op te 
nemen in de bestemmingszone “stedelijk woongebied”. 
Omdat het hier uitsluitend over woningen gaat is het 
verantwoord van wonen als hoofdbestemming te 
beschouwen eventueel in combinatie met kleinschalige 
ondersteunende nevenfuncties voor zover deze in de 
woonomgeving passen.  
Het bestaande woningtype dient als referentie. 

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

Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte van ongeveer 2,5 bouwlagen. 
dient als referentie. 
Gebouwen opgenomen in de Inventaris onroerend Erfgoed 
worden behouden. De binnenplaatsen die bij deze beluiken 
horen, vormen een onderdeel van het waardevol beluik en 
worden dus eveneens behouden 

De bouwhoogte bedraagt max.  3 bouwlagen. 
 
De bestaande waardevolle gebouwen worden behouden 
evenals de binnenplaatsen die bij deze beluiken horen. 
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Deelgebied Zuid      B1-42, B1-43, B1-44, B1-45, B1-46, B1-47, B1-48 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in Gent, in de buurt “Zuid”. 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 aantal onderdelen. Deze begrenzing van deze onderdelen 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 binnen de grenzen van de buurt “Zuid”. Deze buurt is een woonbuurt waar ook veel soms grootschalige 
voorzieningen aanwezig zijn. De woningtypologie is zeer divers en naast rijwoningen treft men er ook heel wat (hogere) 
appartementsgebouwen aan. 
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. 
De verschillende onderdelen betreffen bijna allemaal straatsegmenten met woningen. Er is één onderdeel met afwijkende eigenschappen aan 
de zuidkant van het begijnhof. Daar gaat het om een maaiveldparking en een gebied met waardevol groen waaronder een aantal bomen (zie 
foto’s hieronder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zicht op het onderdeel ‘Klein Begijnhof’ nu een overwegend groen gebied 

 
 

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 binnen het BPA Binnenstad – deel Zuid nr. 121 (MB 29 november 2002). Het grootste deel van deelgebied heeft in 
dit BPA de bestemming “zone A voor wonen, een zone gegroepeerde autostaanplaatsen en een parkzone”. 
Voor het meest zuidelijke onderdeel ‘Klein Begijnhof’ gelden volgende bestemmingen : “zone voor waardevolle open ruimten en tuinen, zone 
voor gegroepeerde autostaanplaatsen”. 
Het Klein begijnhof is een beschermd stads-en dorpsgezicht (30/10/1963) en monument (zelfde datum). Verder behoort het Klein Begijnhof tot 
het werelderfgoed (Unesco) (zie ook plan juridische toestand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Binnen dit deelgebied komen twee specifieke problematieken aan bod. 
De eerste betreft een gebied ten zuiden en palend aan het Klein Begijnhof. Dit heeft deels een groenbestemming en deels een bestemming 
voor gegroepeerde autostaanplaatsen. De feitelijke toestand komt hier niet mee overeen : in de groenzone bevinden zich parkeerplaatsen en 
omgekeerd is er ook waardevol groen in de zone voor gegroepeerde autostaanplaatsen aanwezig. In dit gebied is er ook een bedieningsweg 
aanwezig voor de parking en deze kan niet verplaatst worden omdat deze ook als toegang voor de brandweer naar het Begijnhof dient. 
Daarnaast zijn er ook een aantal garageboxen aanwezig. 
De huidige bestemmingen laten geen enkele bebouwing toe. Voor dit gebied gelden er ook heel wat andere beperkingen waarmee rekening 
moet mee worden gehouden. Naast het aanwezige waardevolle groen is het Klein Begijnhof immers ook een beschermd stads-en 
dorpsgezicht en monument en werelderfgoed. Op dit ogenblik is het onduidelijk wat er binnen deze beschermingen mogelijk is. Dit zal immers 



sterk afhangen van welke functie en welk volume  men op deze plek wil realiseren. Op dit ogenblik is er nog geen concreet project. De 
herbestemming geeft mogelijkheden maar bouwt ook een aantal duidelijke randvoorwaarden in. 
Het RSG voorziet hier langs de Schelde een groenas. De aanwezigheid van waardevol groen palend aan de Schelde vormt een kans om deze 
vrij smalle groenas lokaal meer uit te bouwen. Bovendien is een verbinding voor fietsers en voetgangers van de Lange Violettenstraat naar 
deze groenas nodig omdat het aantal doorsteken in oost-westrichting nu te beperkt is voor een goed gebruik van deze groenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tweede problematiek die de hoofdmoot vormt van dit deelgebied is de volgende : 
In het BPA Zuid (MB 5 juni 2003 ) werd een “zone A voor wonen en tuinen” voorzien waarin enkel eengezinswoningen toegelaten worden. 
Deze “zone A voor wonen en tuinen” komt op heel wat locaties voor binnen het plangebied van het BPA. 
Het blijkt dat er zich binnen deze “zone A voor woningen en tuinen” een aantal panden bevinden die ingericht zijn als meergezinswoningen.  
Het probleem werd gesignaleerd vanuit de afdeling stedenbouwkundige vergunningen aan de hand van een aantal concrete dossiers maar de 
totale omvang van het probleem was niet gekend. 
Een vergunningsaanvraag voor een dergelijk pand die geen betrekking heeft op een eengezinswoning zoals het BPA voorziet, moet geweigerd 
worden zelfs als deze ooit vergund werd als meergezinswoning. Een omzetting naar een eengezinswoning is dan in principe verplicht. 
Een van de bedoelingen van het RUP Stedelijk Wonen is om dergelijke problemen te onderzoeken en op te lossen.  
Het is niet de bedoeling om het principe van het behoud van de eengezinswoningen in vraag te stellen maar enkel een oplossing te 
geven voor die panden die op legale wijze werden omgezet naar meergezinswoningen . 
Daarom werd er op basis van eerste verkennend terreinonderzoek getracht een beeld te krijgen over de omvang van het probleem. Alle 
woningen in de “zone A voor wonen en tuinen” in het BPA werd op basis van kenmerken die zichtbaar zijn vanop het publiek domein, i.c. het 
aantal brievenbussen en aantal bellen, ingedeeld in ‘vermoedelijk eengezinswoning’ en vermoedelijk ‘meergezinswoning’. 
Daarnaast werd er getracht om inzicht te krijgen in de verschillende mogelijke stedenbouwkundige-administratieve toestanden. Deze analyse 
bleek een stuk ingewikkelder te zijn dan vermoed door de regelmatige wijzigingen van de regelgeving (m.i.v. de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening), de complexiteit van die regelgeving en het van toepassing worden van de laatste versie van de 
desbetreffende plannen van aanleg. 
 
Uitgezet in de tijd zijn volgende data gekoppeld aan een aantal stedenbouwkundige instrumenten relevant : 

• Tot de goedkeuring van het oorspronkelijke BPA Binnenstad deel Zuid (MB 3 augustus 1989) was er geen probleem om het aantal 
woongelegenheden in een pand te wijzigen omdat er tot dan geen bepalingen waren (bv. de wet op de stedenbouw, het gewestplan, 
het bouwreglement…) die het omzetten van eengezinswoning naar meergezinswoningen verbood. 

• Ook na de goedkeuring van het BPA Binnenstad – deel Zuid was er tot 11/12/1999 geen probleem omdat dit BPA geen bepaling 
inhouden over de toegelaten woningtypologie. De wijziging van  het aantal woongelegenheden op zich was toen evenmin 
vergunningsplichtig. 

• Door het in werking treden van het gewijzigde bouwreglement van de Stad Gent op 11/12/1999 werd het wijzigen van het aantal 
woongelegenheden vanaf dan wel vergunningsplichtig maar bleef mogelijk omdat de BPA Binnenstad dit niet verboden. 

• Door de inwerkingtreding van het gewijzigde BPA Zuid (MB 29 november 2002) werd het vergunnen van de wijziging van het aantal 
woongelegenheden in een pand binnen de ‘zone A voor woningen en tuinen’ onmogelijk omdat daar enkel eengezinswoningen 
worden toegelaten. 
 

Samenvatting : 
• Vóór 11/12/1999: de wijziging van het aantal woongelegenheden is toegelaten en is niet vergunningsplichtig; 
• Vanaf 11/12/1999 tot 29 november 2002 (voor het plangebied BPA Zuid) : de wijziging van het aantal woongelegenheden is 

toegelaten maar wel vergunningsplichtig; 
• Vanaf 29 november 2002 (voor het plangebied BPA Zuid) : de wijziging van het aantal woongelegenheden is verboden en kan niet 

vergund worden 
 

Volgende onderverdeling is nu verder mogelijk: 
 

1. Gebouwen die als nieuwbouw/heropbouw en voor de inwerkingtreding van het BPA vergund werden als meergezinswoning. Dit was 
mogelijk op basis van het gewestplan of van het oorspronkelijke BPA Binnenstad- deel Zuid. Omdat dergelijke panden goed 
herkenbaar waren  bij het veldwerk dat normaal verricht wordt bij de opmaak van een BPA lijkt het ‘eigenaardig’ dat deze woningen 
zijn opgenomen in een zone voor eengezinswoningen en dit is uiteraard ook problematisch. Het terug omzetten naar 
eengezinswoningen is zeker niet wenselijk omdat deze als dusdanig werden vergund en wellicht ook niet mogelijk of toch zeer 
moeilijk omdat die gebouwen daarvoor niet werden geconcipieerd. 

2.  Eengezinswoningen waarvan het aantal woongelegenheden via een vergunning gewijzigd werd naar een meergezinswoning voor 
de inwerkingtreding van het BPA (met vergunning omdat er werken mee gepaard gingen of omdat de wijziging zonder werken na 
11/12/1999 werd uitgevoerd). Dit was mogelijk op basis van het gewestplan of van het oorspronkelijke BPA Binnenstad- deel Zuid of 
via bouwreglement van de Stad Gent van 11/12/1999. Daar kan je als overheid in principe moeilijk op terugkomen omdat je via de 
afgeleverde vergunning akkoord bent gegaan met de opdeling. 

3. Meergezinswoningen die zonder uitvoering van vergunningsplichtige werken tot stand zijn gekomen zonder stedenbouwkundige 
vergunning. Dat zijn die eengezinswoningen waarvan het aantal woongelegenheden gewijzigd werd naar een meergezinswoning 
voor dat deze wijziging van het aantal woongelegenheden vergunningsplichtig werd op 11/12/1999 en zonder dat er structurele 
werken, die wel vergunningsplichtig zijn, werden uitgevoerd. Daar kan je als overheid in principe moeilijk op terugkomen. Als er wel 
structurele werken zonder vergunning werden uitgevoerd daarentegen kan er in principe geen vergunning voor een 
meergezinswoning bekomen worden.  

4. Meergezinswoningen die zonder vergunning tot stand gekomen zijn voor 11/12/1999, maar die gepaard gingen met 
vergunningsplichtige werken. 

5. Eengezinswoningen waarvan het aantal woongelegenheden gewijzigd werd zonder vergunning naar meergezinswoningen na de 
inwerkingtreding van het nieuw BPA. Omdat het BPA toen reeds in werking was getreden kan er hier geen vergunning voor 
meergezinswoningen afgeleverd worden. 

6. Panden die nu nog een eengezinswoning zijn: de wijziging van het aantal woongelegenheden is daar niet toegelaten en kan dus niet 
vergund worden. 

 
Alle panden binnen de “zone voor eengezinswoningen” moeten in één van deze categorieën plaats kunnen vinden. Het is echter niet mogelijk 
om dit met zekerheid te doen voor alle panden enkel en alleen op basis van vergunningsgegevens. 
Het is immers ook mogelijk dat er panden zonder vergunning werden verbouwd (na de inwerkingtreding van het nieuw BPA) of niet conform de 
afgeleverde vergunning werden verbouwd. 
Dit betekent dat alle panden zouden moeten bezocht worden. Dit is een zeer omvangrijke taak die dit RUP overstijgt. Zelfs dit is niet voldoende 
want voor zaken die zonder vergunning werden uitgevoerd of niet conform de vergunning  werden uitgevoerd is de datum van de uitgevoerde 
werken zeer belangrijk (bv. voor het bouwreglement van 11/12/1999 of er na). Vermits het over niet vergunde werken gaat heeft de overheid 
weinig of geen gegevens die toelaten de datum van de uitvoering van de werken te bepalen. Die vragen kan je zelfs niet met een plaatsbezoek 
beantwoorden en daarvoor moet men dus veel dieper graven. 
In het kader van dit RUP is het dus onmogelijk om dit onderzoek zo uit te voeren dat er 100% duidelijkheid ontstaat over elk pand. 
 
 
 
 



Anderzijds proberen wij  bij de opmaak van dit RUP een zo volledig mogelijk “weergave van de feitelijke en juridische toestand” te bekomen 
door maximaal in te zetten op het combineren van bestaande administratieve gegevens: 

• stedenbouwkundige vergunningen 
• gegevens bouwtoezicht  
• gegevens bevolking 
• terreingegevens (aantal deurbellen, brievenbussen : geven indicatie over het aantal woongelegenheden)  

Deze gegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
(zie toelichting bij de tabel) 
Voor een aantal panden zal er hierbij wellicht een correcte inschatting van de toestand gegeven worden maar zeker is dit niet zo lang er geen 
dieper onderzoek geval per geval plaatsvindt. Er blijft dus enige onzekerheid bestaan over de correcte vergunningstoestand voor heel wat 
panden. 
 
De resultaten van dit onderzoek zijn hieronder terug te vinden. 
 
De beleidsoptie is duidelijk : behoud van de eengezinswoningen maar een oplossing bieden voor de panden die op een legale manier werden 
omgezet naar meergezinswoningen. 
Omdat het echter op dit ogenblik niet volledig duidelijk is voor welke panden de bestemming moet gewijzigd worden is het ook niet mogelijk om 
alleen die in het RUP Stedelijk Wonen op te nemen.   
Dus het is best om alle panden binnen alle “zones A voor wonen en tuinen” op te nemen. Anders riskeert men dat een aantal gevallen ten 
onrechte een oplossing kunnen krijgen en/ of dat er een aantal andere gevallen ten onrechte geen oplossing kunnen krijgen. Dit zou in strijd 
zijn met het gelijkheidsbeginsel. 
De stedenbouwkundige voorschriften moeten dus voor elke mogelijke vergunningstoestand een kader bieden zonder dat er in dit RUP reeds 
exact bepaald wordt welk pand in welke vergunningstoestand verkeert. 
Op het ogenblik dat er een vergunningsaanvraag wordt ingediend zal er dan na grondig onderzoek en op mede basis van de gemaakte 
inventaris bepaald worden welke vergunningstoestand voor het pand geldt. 
 
In het RUP worden de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA enkel gewijzigd voor wat betreft de woningtypologie (eengezinswoning, 
kamerwoning of meergezinswoning) . Dit betekent dat de overige voorschriften uit het BPA behouden blijven, zodat er zo weinig mogelijk van 
de overige kwaliteiten van het BPA ‘verloren’ gaan.  
 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Belangrijk : in dit RUP worden de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA Zuid enkel gewijzigd voor wat betreft de 
woningtypologie(eengezinswoning, kamerwoning of meergezinswoning). Dit betekent dat de overige voorschriften uit het BPA Zuid behouden 
blijven, zodat er zo weinig mogelijk van de overige kwaliteiten van het BPA ‘verloren’ gaan en de samenhang binnen het bestaande BPA 
maximaal behouden blijft. 
Het stedenbouwkundig voorschrift voor dit deelgebied is dus atypisch omdat het zich beperkt tot uitspraken over de woningtypologie 
(eengezinswoning, kamerwoning of meergezinswoning)  als kader voor de effectieve vergunningsverlening. Enkel het onderdeel ten zuiden en 
palend aan het Klein Begijnhof krijgen de in dit RUP algemeen  toegepaste bestemming “stedelijk woongebied”.. 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
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 waardevolle open ruimten en tuinen, zone voor gegroepeerde autostaanplaatsen” 

Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
 
Toelichting bij de tabel (toestand 2014) 

- Kolom 1 - Ligging van het pand : alle panden, alfabetisch gerangschikt per straat, die zich binnen de zone A voor wonen bevinden 
- Kolom 2 - Remmicom : dossieropvolgingsprogramma voor bouwmisdrijven van de afdeling bouw- en woontoezicht. Hierin zijn de 

vastgestelde bouwmisdrijven opgenomen en de gerechtelijke opvolging hiervan. Indien ooit een bouwpolitioneel onderzoek is gebeurd op 
het betreffende pand, is de stedenbouwkundig gekende toestand van het pand in dit programma opgenomen. 

 In de kolom is de stedenbouwkundig gekende bouwmisdrijven/vergund geachte toestand van panden opgenomen. 
- Kolom 3 - Pretoepassing : toepassing waarin onder andere volgende items opgenomen zijn:  

o lijst van de brandweer waarin de door hen gekende kamerwoningen zijn opgenomen;  
o de panden waar een ongeschikt of onbewoonbaarverklaring op rust of gerust heeft;  
o de panden waarop een conformiteitsattest werd uitgereikt of geweigerd;  
o de panden waar een herstelvordering door de wooninspectie werd opgemaakt.  

- Kolom 4 - Kamerwoninglijst 1996 : de lijst van de geregistreerde kamerwoningen waarvan door het college van burgemeester en 
schepenen akte genomen is op 1/8/1996. Dit is geen lijst van alle vergunde kamerwoningen, maar enkel een momentopname van de 
kamerwoningen die op dat ogenblik aangegeven en dus “geregistreerd” waren bij de brandweer. 

- Kolom 5 - Rol 2000 : registratieprogramma waarin de bouwvergunningen/weigeringen – stedenbouwkundige vergunningen/weigeringen 
opgenomen zijn. 

- Kolom 6 : Bevolking: bevolkingsregister waarin bewoners van de panden zijn opgenomen.  
- Kolom 7 - Veldwerk : terreinopname eind 2013 waarbij panden met meerdere bellen/brievenbussen als mogelijke meergezinswoning 

worden beschouwd ; panden die duidelijk in oorsprong als appartementsgebouw gebouwd zijn, zijn als dusdanig aangeduid. 
 
Waar er “x” in een vak staat, dan is er geen info over gevonden in dat betreffende programma/register. 
Indien er tekst in een vak staat en in de andere vakken ernaast niets, dan is er na de info uit het eerste vak niet verder gekeken omdat de info 
reeds een conclusie bevat. 
Administratieve gegevens die overeen komen met de terreingegevens voor wat betreft meergezinswoningen zijn aangeduid in groen. 
Wanneer ofwel enkel de administratieve gegevens ofwel enkel de terreingegevens aangeven dat het over een meergezinswoning gaat wordt 
dit aangeduid in oranje. In dit geval zijn de beschikbare gegevens tegenstrijdig.  
Wanneer hetzij enkel de administratieve gegevens, hetzij enkel de terreingegevens aangeven dat het over een meergezinswoning gaat is er 
noch een tegenstrijdigheid noch een conformiteit tussen de administratieve en terreingegevens. Deze gevallen worden zijn niet in kleur 
aangeduid. 
Omdat er nooit systematisch onderzoek gedaan is naar dit “probleem” en omdat de beschikbare gegevens momentopnamen zijn, is het 
mogelijk dat het overzicht onvolledig is, wellicht ook een aantal niet correcte inschattingen van de huidige toestand bevat. 
 
Het overzicht is dus indicatief in die zin dat het aantoont dat er wel degelijk een aantal meergezinswoningen aanwezig zijn binnen de zone voor 
eengezinswoningen. Daarbij is het op basis van deze gegevens niet duidelijk of het dan over een reguliere of niet-reguliere toestand gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIGGING Remmicom pretoepassing kamerwoningenlijst 
1996 Rol 2000 Bevolking Veldwerk 

ALPACASTR 1 x x x x eengezinswoning   
ALPACASTR 10 eengezinswoning           
ALPACASTR 11 eengezinswoning           
ALPACASTR 12 eengezinswoning           
ALPACASTR 13 x x x x eengezinswoning   
ALPACASTR 14 x x x eengezinswoning     
ALPACASTR 15 x x x x x   
ALPACASTR 16 x x x x eengezinswoning   
ALPACASTR 17 x x x x x   
ALPACASTR 18 x x x x eengezinswoning   
ALPACASTR 19 x x x x eengezinswoning   
ALPACASTR 2 x x x eengezinswoning     
ALPACASTR 20 x x x x eengezinswoning   
ALPACASTR 21 x x x x x   
ALPACASTR 23 meergezinswoning         23 : 4 bellen, 1 bus 
ALPACASTR 23 meergezinswoning           
ALPACASTR 25 x x x x x   
ALPACASTR 27 x x x eengezinswoning     
ALPACASTR 29 x x x eengezinswoning + B&B     
ALPACASTR 3 x x x x eengezinswoning   
ALPACASTR 4 eengezinswoning           
ALPACASTR 5 x x x x x   
ALPACASTR 6 x x x x eengezinswoning   
ALPACASTR 7 x x x eengezinswoning     
ALPACASTR 8 x x x eengezinswoning     
ALPACASTR 9 x x x eengezinswoning     
BUFFELSTR 1 x x x eengezinswoning     
BUFFELSTR 10 x x x x eengezinswoning   
BUFFELSTR 11 x x x x eengezinswoning   
BUFFELSTR 12 x x x eengezinswoning     
BUFFELSTR 13 x x x eengezinswoning     
BUFFELSTR 14 x x x x eengezinswoning   
BUFFELSTR 15 eengezinswoning           
BUFFELSTR 16 eengezinswoning           
BUFFELSTR 17 x x x x eengezinswoning   
BUFFELSTR 18 x x x eengezinswoning     
BUFFELSTR 19 x x x x eengezinswoning   
BUFFELSTR 2 x x x x eengezinswoning   
BUFFELSTR 20 x x x x eengezinswoning   
BUFFELSTR 21 x x x x eengezinswoning   
BUFFELSTR 3 x x x eengezinswoning     
BUFFELSTR 4 x x x x eengezinswoning   



BUFFELSTR 5 eengezinswoning           
BUFFELSTR 6 x x x eengezinswoning     
BUFFELSTR 7 x x x x eengezinswoning   
BUFFELSTR 8 x x x x eengezinswoning   
BUFFELSTR 9 meergezinswoning           
FRANS ACKERMANSTR 11 x x x eengezinswoning     

FRANS ACKERMANSTR 13 x x x 

samen met 15  en 17 - 2 
eengezinswoningen en 1 

meergezinswoning   13-17 : 3 bellen en 3 bussen 

FRANS ACKERMANSTR 15 x x x 

samen met 13  en 17 - 2 
eengezinswoningen en 1 

meergezinswoning     

FRANS ACKERMANSTR 17 x x x 

samen met 13  en 15 - 2 
eengezinswoningen en 1 

meergezinswoning     
FRANS ACKERMANSTR 19 x x x eengezinswoning     
FRANS ACKERMANSTR 21 x x x x eengezinswoning   
FRANS ACKERMANSTR 23 x x x eengezinswoning     
FRANS ACKERMANSTR 25 x x x x gemeenschap - zusters benardienen   
FRANS ACKERMANSTR 27 x x x x x   
FRANS ACKERMANSTR 9 x x x x eengezinswoning   
FRANS ACKERMANSTR 1-7           1-7 : 3bellen, 1 bus 
GEBROEDERS VAN EYCKSTR 32 eengezinswoning           
GEBROEDERS VAN EYCKSTR 34 x x x x eengezinswoning   
GEBROEDERS VAN EYCKSTR 36 x x x eengezinswoning     
GEBROEDERS VAN EYCKSTR 38 x x x x eengezinswoning   
GEBROEDERS VAN EYCKSTR 40 meergezinswoning         40 : 3 bellen en 3 bussen 
GEBROEDERS VAN EYCKSTR 42 meergezinswoning         42 : 3 bellen en 3 bussen 
GEBROEDERS VAN EYCKSTR 44 x x x x eengezinswoning   
GEBROEDERS VAN EYCKSTR 46 x x x x eengezinswoning   
GEBROEDERS VAN EYCKSTR 48 x x x eengezinswoning     
GEBROEDERS VAN EYCKSTR 50 x x x eengezinswoning     
GEBROEDERS VAN EYCKSTR 52 x x x x eengezinswoning   
GEBROEDERS VAN EYCKSTR 54 x x x x meergezinswoning   
HERTSTR 11 eengezinswoning           
HERTSTR 13 eengezinswoning           
HERTSTR 15 meergezinswoning         15 : 4 bellen en 1 bus 
HERTSTR 17 x x x x eengezinswoning   
HERTSTR 19 x x x x eengezinswoning 19 : 3 bellen 
HERTSTR 21 meergezinswoning         21 : 3 bellen en 3 bussen 
HERTSTR 23 x x x x eengezinswoning   
HERTSTR 25 x x x x eengezinswoning   
HERTSTR 27 x x x x eengezinswoning   
HERTSTR 29 x x x eengezinswoning     
HERTSTR 31 x x x x eengezinswoning   



HERTSTR 33 x x x x eengezinswoning   
HERTSTR 35 x x x x eengezinswoning   
HERTSTR 37 x x x x eengezinswoning   
HERTSTR 39 x x x eengezinswoning     
HERTSTR 41 x x x eengezinswoning     
HERTSTR 43/47 x x x x meergezinswoning appartementen 
HERTSTR 5 eengezinswoning           
HERTSTR 7 x x x eengezinswoning     
HERTSTR 9 x x x x eengezinswoning   
HOFSTR 44 x x x eengezinswoning     
HOFSTR 46 eengezinswoning           
HOFSTR 48 x x x eengezinswoning     
HOFSTR 50 x x x eengezinswoning     
HOFSTR 52 x x x eengezinswoning     
HOFSTR 54 x x x eengezinswoning     

HOFSTR 56 x wederrechtelijke ? meergezinswoning (16/10/1998) x       
HOFSTR 58 x x x x eengezinswoning   
HOFSTR 60 x x x x eengezinswoning   
HOFSTR 62 x x x x eengezinswoning   
HOFSTR 64 x x x x eengezinswoning   
HOFSTR 66 x x x x eengezinswoning   
HOFSTR 68 x x x eengezinswoning     
HOFSTR 70 meergezinswoning         70: 1bus en 8 bellen 
HOFSTR 72 x x x x eengezinswoning   
HOFSTR 74 x x x x eengezinswoning   
HOFSTR 76 x x x x eengezinswoning   
HOFSTR 78 x x x x eengezinswoning   
HOFSTR 80 x x x x eengezinswoning   
HOFSTR 82 x x x eengezinswoning     
HOFSTR 84 eengezinswoning           
JULIUS DE VIGNEPLEIN 1 x x x x meergezinswoning 1 : 4 bellen en 4 bussen 
JULIUS DE VIGNEPLEIN 2 x x x x eengezinswoning   
JULIUS DE VIGNEPLEIN 3 x x x x x   
JULIUS DE VIGNEPLEIN 4 x x x meergezinswoning   4 : 3 bellen en 3 bussen 
KAREL ANTHEUNISSTR +23 x x x x garage   
KAREL ANTHEUNISSTR +34 x x x x garage   
KAREL ANTHEUNISSTR +39 x x x x magazijn   
KAREL ANTHEUNISSTR +47 x x x x meergezinswoning   
KAREL ANTHEUNISSTR +55 x x x x garage   

KAREL ANTHEUNISSTR 23 x wederrechtelijke ? meergezinswoning (13/07/2001) x       
KAREL ANTHEUNISSTR 25 x x x x x   
KAREL ANTHEUNISSTR 27/29 meergezinswoning         nieuwe appartementen 
KAREL ANTHEUNISSTR 31 x x x eengezinswoning     
KAREL ANTHEUNISSTR 33 x x x x x   



KAREL ANTHEUNISSTR 35/37 x x x meergezinswoning   nieuwe appartementen 
KAREL ANTHEUNISSTR 39 x x x eengezinswoning     

KAREL ANTHEUNISSTR 41 x wederrechtelijke ? meergezinswoning (22/12/1999) x       
KAREL ANTHEUNISSTR 43 x x x x eengezinswoning   
KAREL ANTHEUNISSTR 45 eengezinswoning           
KAREL ANTHEUNISSTR 49 x x x x eengezinswoning   
KAREL ANTHEUNISSTR 51 eengezinswoning           
KAREL ANTHEUNISSTR 53 x x x eengezinswoning     
KAREL ANTHEUNISSTR 55 meergezinswoning         55 : 4 bellen , 1 bus 
KEVIESTR 1 x x x x eengezinswoning   
KEVIESTR 10 x x x x x   
KEVIESTR 11 x x x x x   
KEVIESTR 12 x meergezinswoning x     12 : 2 bussen, meerdere bellen 
KEVIESTR 13 eengezinswoning           
KEVIESTR 14 eengezinswoning           
KEVIESTR 15 x x x x eengezinswoning   
KEVIESTR 16 x x x x eengezinswoning   
KEVIESTR 17 x meergezinswoning (03/10/1990) x       
KEVIESTR 18 meergezinswoning           
KEVIESTR 19 x x x x eengezinswoning   
KEVIESTR 2 x meergezinswoning (03/10/1990) x       
KEVIESTR 20 x x x x eengezinswoning   
KEVIESTR 21 x x x x eengezinswoning   
KEVIESTR 22 x meergezinswoning (03/10/1990) x       
KEVIESTR 3 x x x x eengezinswoning   
KEVIESTR 4 x x x x eengezinswoning   
KEVIESTR 5 x x x x eengezinswoning   
KEVIESTR 6 x x x eengezinswoning     
KEVIESTR 7 x x x x x   
KEVIESTR 8 x x x x eengezinswoning   
KEVIESTR 9 x x x x eengezinswoning   
KLAPROOSSTR x x x x x   
KLAPROOSSTR 10/12 x x x eengezinswoning     
KLAPROOSSTR 13 x x x x x   
KLAPROOSSTR 5 x x x eengezinswoning     
KLAPROOSSTR 6 x x x eengezinswoning     
KLAPROOSSTR 7 x x x eengezinswoning     
KLAPROOSSTR 8 x x x eengezinswoning     
KLAPROOSSTR 9 x x x x eengezinswoning   
KLEIN BEGIJNHOF x x x x x   
KLEIN BEGIJNHOF x x x x x   
KOZIJNTJESSTR 1 x x x x eengezinswoning 1 : 3bellen, 1 bus 
KOZIJNTJESSTR 11 x x x meergezinswoning     
KOZIJNTJESSTR 13 x meergezinswoning x       
KOZIJNTJESSTR 3 meergezinswoning x x     3 : 3 bellen en 3 bussen 



KOZIJNTJESSTR 5 x meergezinswoning x       
KOZIJNTJESSTR 7 x x x x eengezinswoning   
KOZIJNTJESSTR 9 x x x x eengezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR +128 x x x eengezinswoning     
LANGE BOOMGAARDSTR 100 x x x x eengezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR 102 x x x x eengezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR 104 x x x x eengezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR 106 x x x eengezinswoning     
LANGE BOOMGAARDSTR 108 x x x eengezinswoning     
LANGE BOOMGAARDSTR 110 x x x eengezinswoning     
LANGE BOOMGAARDSTR 112 x x x eengezinswoning     
LANGE BOOMGAARDSTR 114 x x x x meergezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR 116 x x x x eengezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR 118 x x x x eengezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR 120 x x x x eengezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR 122 x x x x x   
LANGE BOOMGAARDSTR 124 x meergezinswoning         
LANGE BOOMGAARDSTR 126 x x x x eengezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR 128 x x x eengezinswoning     
LANGE BOOMGAARDSTR 132 x x x x eengezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR 134 x x x x eengezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR 136 x x x eengezinswoning     
LANGE BOOMGAARDSTR 138 x x x x eengezinswoning 138 : 5 bellen 
LANGE BOOMGAARDSTR 62/64 meergezinswoning x       62/64 : 2 bussen , 3 bellen 
LANGE BOOMGAARDSTR 66 meergezinswoning         66 : 4 bellen en 4  bussen 
LANGE BOOMGAARDSTR 68 x x x x eengezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR 70 x meergezinswoning         
LANGE BOOMGAARDSTR 72 x x meergezinswoning       
LANGE BOOMGAARDSTR 
72/114 x x x x eengezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR 74 x eengezinswoning         
LANGE BOOMGAARDSTR 76 x x x x eengezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR 78 x x x x eengezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR 80 x x x x eengezinswoning   
LANGE BOOMGAARDSTR 82 x x x eengezinswoning     
LANGE BOOMGAARDSTR 84 x x x eengezinswoning     
LANGE BOOMGAARDSTR 86 x x x eengezinswoning     
LANGE BOOMGAARDSTR 88 x x x eengezinswoning     
LANGE BOOMGAARDSTR 90 x x x eengezinswoning     
LANGE BOOMGAARDSTR 92 x x x eengezinswoning     
LANGE BOOMGAARDSTR 94 x x x eengezinswoning     
LANGE BOOMGAARDSTR 96 x x x eengezinswoning     
LANGE BOOMGAARDSTR 98 x x x   eengezinswoning   

LANGE VIOLETTESTR   
alle woningen in het begijnhof zijn 

ééngezinswoningen         
LANGHALSSTR 1 x x x x x   



LANGHALSSTR 2 x x x x x   
LANGHALSSTR 3 x x x x eengezinswoning   
LANGHALSSTR 4 x x x x x   
LANGHALSSTR 5 x x x x x   
LANGHALSSTR 6 x meergezinswoning x       
LANGHALSSTR 7 eengezinswoning x x       
LANGHALSSTR 8 x x x x eengezinswoning   
MUINKL 17 eengezinswoning x x       
MUINKL 19 x x x x eengezinswoning   
MUINKL 21 x x x x eengezinswoning   
MUINKL 23 x x x x eengezinswoning   
MUINKL 25 x x x x eengezinswoning   
MUINKL 27 x x x x eengezinswoning   
MUINKL 29 x x x eengezinswoning     
MUINKL 31 x x x x eengezinswoning   
MUINKL 33 x x x x eengezinswoning   
MUINKL 35 x x x eengezinswoning     
MUINKL 37 meergezinswoning   x       
MUINKL 39 x x x x eengezinswoning   
MUINKL 41 eengezinswoning x x       
MUINKL 43 x x x meergezinswoning 43 : 3 bellen en 3 bussen   
MUINKL 45 x x x x eengezinswoning   
NIEUWEBOSSTR 48 x x x x eengezinswoning   
NIEUWEBOSSTR 50 x x x x eengezinswoning   
NIEUWEBOSSTR 52 x x x eengezinswoning     
NIEUWEBOSSTR 54 x x x x eengezinswoning   
NIEUWEBOSSTR 56 meergezinswoning     x   56 : 3 bellen 
NIEUWEBOSSTR 58 x x x x eengezinswoning   
NIEUWEBOSSTR 62 x x x eengezinswoning     
RAAPSTR x x x x x   
ST-ANNASTR 10 eengezinswoning           
ST-ANNASTR 12 meergezinswoning         12 : 5 bellen 
ST-ANNASTR 14/18 x x x meergezinswoning   14/18 appartementen 
ST-ANNASTR 2 x x meergezinswoning       
ST-ANNASTR 4/8 x x x x meergezinswoning 8 : 4 bellen 
ST-KRISTOFFELSTR +2 x x x x meergezinswoning 2: 3 bellen, 3 bussen 
ST-KRISTOFFELSTR 10 x x x eengezinswoning     
ST-KRISTOFFELSTR 12 x x x meergezinswoning   12 : 5 bellen 
ST-KRISTOFFELSTR 14/16 x x x eengezinswoning     
ST-KRISTOFFELSTR 18 x x x x x   
ST-KRISTOFFELSTR 2 x x x x eengezinswoning   
ST-KRISTOFFELSTR 20 x meergezinswoning (23/02/1994)         
ST-KRISTOFFELSTR 22 x x x x eengezinswoning   
ST-KRISTOFFELSTR 24 x x x x eengezinswoning   
ST-KRISTOFFELSTR 26 x x x x eengezinswoning   
ST-KRISTOFFELSTR 28           28 : 1 bus, 3 bellen 



ST-KRISTOFFELSTR 4 x x x x meergezinswoning   
ST-KRISTOFFELSTR 6 x x x x meergezinswoning   
ST-KRISTOFFELSTR 8 x x x x meergezinswoning   
TAKKEBOSSTR 1 x x x x eengezinswoning   
TAKKEBOSSTR 10 x x x eengezinswoning     
TAKKEBOSSTR 11 x x x x x   
TAKKEBOSSTR 12 x x x x eengezinswoning   
TAKKEBOSSTR 13 x x x x x   
TAKKEBOSSTR 14 x meergezinswoning (3/10/1990)   x     
TAKKEBOSSTR 15 x x x x eengezinswoning   
TAKKEBOSSTR 16 x x x x x   
TAKKEBOSSTR 17 x x x x eengezinswoning   
TAKKEBOSSTR 18 x x x x eengezinswoning   
TAKKEBOSSTR 19 x x x x eengezinswoning   
TAKKEBOSSTR 2 x x x x eengezinswoning   
TAKKEBOSSTR 20 x x x x eengezinswoning   
TAKKEBOSSTR 21 x x x x eengezinswoning   
TAKKEBOSSTR 22 x x x x eengezinswoning   
TAKKEBOSSTR 3 x x x x x   
TAKKEBOSSTR 4 x x x x eengezinswoning   
TAKKEBOSSTR 5 x x x x eengezinswoning   
TAKKEBOSSTR 6 x eengezinswoning   x     
TAKKEBOSSTR 7 x x x x eengezinswoning   
TAKKEBOSSTR 8 x x x x eengezinswoning   
TAKKEBOSSTR 9 x x x x eengezinswoning   
TWEEBRUGGENSTR 1 x x x eengezinswoning     
TWEEBRUGGENSTR 11 x x x x eengezinswoning   
TWEEBRUGGENSTR 12 x x x x eengezinswoning   
TWEEBRUGGENSTR 13 x x x x eengezinswoning   
TWEEBRUGGENSTR 14/18 meergezinswoning         14/18 : 4bellen, 4 bussen 
TWEEBRUGGENSTR 2 x x x x eengezinswoning   
TWEEBRUGGENSTR 20 x x x x x   
TWEEBRUGGENSTR 22 meergezinswoning         22 : 4 bellen, 1 bus 
TWEEBRUGGENSTR 24 x x x x meergezinswoning 24 : 4 bellen, 3 bussen 
TWEEBRUGGENSTR 3 eengezinswoning           
TWEEBRUGGENSTR 37 x meergezinswoning       37 : 1 bus , 3 bellen 
TWEEBRUGGENSTR 39 x x x eengezinswoning     
TWEEBRUGGENSTR 4 x x x x eengezinswoning   
TWEEBRUGGENSTR 41 eengezinswoning x         
TWEEBRUGGENSTR 43 x x x x x   
TWEEBRUGGENSTR 45 x x x x eengezinswoning   
TWEEBRUGGENSTR 47 x x x x eengezinswoning   
TWEEBRUGGENSTR 49 x meergezinswoning       49 : 1 bus , 4 bellen 
TWEEBRUGGENSTR 5 x x x x eengezinswoning   
TWEEBRUGGENSTR 6/10 x x x x meergezinswoning 6/10 : 5bellen, 2 bussen 
TWEEBRUGGENSTR 7 x x x eengezinswoning     



TWEEBRUGGENSTR 9 x x x eengezinswoning     
VIJFWINDGATENSTR +4 x x x x x   
VIJFWINDGATENSTR 10 x x x x x   
VIJFWINDGATENSTR 12 x x x eengezinswoning     
VIJFWINDGATENSTR 14 x x x x eengezinswoning   
VIJFWINDGATENSTR 16/20 x x x x eengezinswoning 16/20 :1 bel , 3 bussen 
VIJFWINDGATENSTR 2 x x x x eengezinswoning   
VIJFWINDGATENSTR 22 x x meergezinswoning     22: 5 bellen, 1 bus 
VIJFWINDGATENSTR 24 x x meergezinswoning       
VIJFWINDGATENSTR 26/28           26/28 : 6bellen, 1 bus 
VIJFWINDGATENSTR 4 x x x x eengezinswoning   
VIJFWINDGATENSTR 6 meergezinswoning         6 : 8 bellen, 1 bus 
VIJFWINDGATENSTR 8 x x x x eengezinswoning   
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Deelgebied Gent Centrum : Zuid     B1-42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 
 
 Stedelijk woongebied Alpacastraat / Buffelstraat / Gebroeders 

Van Eyckstraat / Karel Anteunisstraat / Klein Begijnhof / Lange 
Boomgaard-straat/ Nieuwenbosstraat / Sint-Kristoffelstraat / 
Tweebruggenstraat / Sint-Annastraat / Vijfwindgatenstraat 
 (categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 
voorschriften 

Bestemming 

 

De bestemmingsvoorschriften voor de ”zone A voor 
wonen en tuinen” van het BPA Sint-Michiels blijven 
gelden. Er is in dit RUP enkel een 
bestemmingsvoorschrift vereist dat ervoor zorgt dat de 
rechtmatig tot stand gekomen kamer- of 
meergezinswoningen niet langer getroffen worden door 
het BPA-bestemmingsvoorschrift ‘zone A voor wonen 
en tuinen’ dat inhoudt dat kamer- en 
meergezinswoningen verboden zijn.  
In  functie van de vergunde toestand of van de 
regelgeving die het wijzigen van het aantal 
woongelegenheden zonder vergunning toeliet, zijn 
meergezinswoningen toegestaan, op voorwaarde dat 
deze zijn tot stand gekomen met naleving van de 
toenmalige regelgeving: 
Voor 11/12/1999 was er geen vergunningsplicht voor de 
wijziging van het aantal woon-gelegenheden, tenzij 
deze gepaard ging met vergunningsplichtige werken. 
Vanaf 11/12/1999 tot 5 juni 2003 (datum goedkeuring 
gewijzigd BPA Sint-Michiels) was de wijziging van het 
aantal woongelegenheden toegelaten, maar 
vergunnings-plichtig zelfs indien er geen 
vergunningsplichtige werken werden uitgevoerd. 
Pas vanaf 5 juni 2003 (datum goedkeuring gewijzigd 
BPA Sint-Michiels) was de wijziging van het aantal 
woongelegenheden niet enkel vergunningsplichtig, 
maar verbood het BPA de creatie van 
meergezinswoningen. 
 
Aangezien de plannende overheid bij de opmaak van 
dit ruimtelijk uitvoeringsplan niet over de mogelijkheid 
en middelen beschikt om elk pand te onderzoeken en te 
bepalen of het de facto om een meergezinswoning dan 
wel een eengezinswoning gaat, en of – in het geval het 
om een meergezinswoning gaat – deze rechtsgeldig is 
tot stand gekomen, is het de  verantwoordelijkheid van 
de vergunningverlenende overheid om op basis van de 
beschikbare 
gegevens (in het aanvraagdossier, al dan niet 
aangevuld met gegevens ter beschikking bij de 
bouwpolitie en andere instanties) te oordelen of het 
voorwerp van de aanvraag een bestaande 

In deze onderdelen van deelgebieden gelden al de bepalingen 
van het BPA Binnenstad - deel Zuid (MB 7 februari 1991) 
onverkort, met dien verstande dat het verbod op 
meergezinswoningen en/of kamerwoningen, voorzien in het 
voorschrift 2.2. “Zone A voor wonen en tuinen” van het BPA 
Binnenstad - deel Zuid (MB 7 februari 1991), niet geldt indien 
de vergunningverlenende overheid – op basis van het 
aanvraagdossier en/of eigen onderzoeksgegevens – oordeelt 
dat de meergezinswoning een bestaande meergezinswoning is 
die op een reglementaire wijze is tot stand gekomen. 

 

meergezinswoning is die met naleving van de 
toenmalige wetgeving is tot stand gekomen. 
Indien de vergunningverlenende overheid vaststelt dat 
de meergezinswoning is tot stand gekomen in strijd met 
de BPAvoorschriften of in strijd met de 
vergunningsplicht, geldt het 
voorschrift dat het BPA-verbod opheft, niet. 
Indien de vergunningverlenende overheid vaststelt dat 
het om een bestaande meergezins-woning gaat, maar 
niet met zekerheid kan vaststellen dat er een 
bouwmisdrijf is gepleegd, geldt het nieuwe voorschrift 
wel en is het BPA-voorschrift niet van toepassing. 
 

Inrichting 

 

 

  

 

 Stedelijk woongebied Klein Begijnhof  
(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. 
Omdat er voor de ontwikkeling van dit woongebied (het 
gebied ten zuiden van het begijnhof)  ook bijkomende straten 
nodig kunnen zijn, zijn verhardingen voor straten en ook 
openbaar groen 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 ingenomen worden door 
de functie wonen (en dit bekeken op het niveau van het 
deelgebied) 

Inrichting 

 

 

Omdat de omgeving beschermde monumenten, een 
beschermd landschap bevat en zelfs tot het werelderfgoed 
behoort moet de invulling van deze zone met grote 
omzichtigheid gebeuren op vlak van erfgoedwaarde, 
landschap, architectuur en groen. 
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 
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 

De bestaande bouwhoogte van de aanpalende 
gebouwen van het Klein begijnhof vormt de referentie. 
De inplanting van gebouwen, het volume en de 
architectuur  houden rekening met de diverse waarden 
van de omgeving, de context en ensemblewaarde. 
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 

SW 

SW1 



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. 

(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. 

 

 Zone voor groenas Klein Begijnhof 
(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 
groenassen als verbinding naar het buitengebied. Een 
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 functie ook een belangrijke 
ecologische functie. In dit deelgebied bevindt zich een 
lokale verbreding van de groenas. Deze komt overeen met 
bestaand waardevol groen. 
Verhardingen en beperkte recreatieve voorzieningen zijn 
eveneens toegelaten. 

Langsheen de Schelde is er een zone vastgelegd als 
groenas.  
 
 
 
 
 
 
 
Enkel verhardingen in functie van een voetgangers- en 
fietspad zijn toegelaten (zie indicatieve aanduiding op het 
grafisch plan) evenals infrastructuur i.f.v. recreatief 
medegebruik. 

Inrichting 

 

 

De strook die langs het water wordt gereserveerd is 
bedoeld voor de uitbouw van een groenas met de aanleg 
van een fiets- en wandelpad. Een verbinding in de richting 
van de Lange Violettenstraat is toegelaten. 
Verhardingen worden beperkt om het groen karakter van 
de groenas te waarborgen. 
 

Het aanwezige groen wordt maximaal behouden en 
geïntegreerd in de groenas. De groenas dient zo onverhard 
en zo natuurlijk mogelijk ingericht te worden.  
 
 

 

 Fiets-en voetgangersas Klein Begijnhof (indicatieve aanduiding) 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 

 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 
voorschriften 

Bestemming 

 

De groenas is maar in beperkte mate bereikbaar vanuit de 
omgevende buurt. Daarom is het aangewezen om 
vertrekkende van de Brusselsepoortstraat een verbinding 
voor fietsers en voetgangers te maken naar de groenas  
Het principe hiervan wordt aangegeven door een 
indicatieve aanduiding.  

De indicatieve aanduiding op het grafisch plan geeft aan dat 
ter hoogte van deze pijl een verbinding voor voetgangers en 
fietsers wordt voorzien. 
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Deelgebied Gent Centrum- Zuid-Tweebruggenstraat/Sint-Annastraat
Kaart 2. Grafisch plan
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Deelgebied Gent centrum- Zuid-VijfWindgatenstraat
Kaart 2. Grafisch plan ±
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