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1. INLEIDING 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt ter 
uitvoering van een ruimtelijk structuurplan.  
Het Ruimtelijk Structuurplan Gent (goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 09/04/2003) vormt het ruimtelijk 
kader waarbinnen in Gent een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan tot stand komt.  
 
Sinds 1 mei 2017 is het decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de 
planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen te integreren van toepassing. Dit decreet integreert onder meer de 
planmilieueffectrapportage in het besluitvomingsproces van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.  
 
Een eerste processtap volgens de geïntegreerde procedure is de opmaak van een startnota. Volgens de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening bevat een startnota volgende onderdelen: 
 
1° een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan; 
2° een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking heeft; 
3° een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of voor onderdelen ervan, die de 
initiatiefnemer heeft overwogen, en een beknopte beschrijving van de voor- en nadelen van de verschillende 
alternatieven; 
4° een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan 
en daaraan gekoppeld de reikwijdte en het detailleringsniveau van de te voeren effectonderzoeken zoals in die 
fase gekend; 
5° de relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met andere relevante beleidsplannen; 
6° de beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen, 
met inbegrip van de methodologie, zoals bepaald door de wetgeving van de op te maken effectbeoordelingen en 
van andere onderzoeken die nodig zijn voor het plan. In voorkomend geval bevat de startnota ook een weergave 
van de gedane analyse, vermeld in artikel 4.2.6, § 1, 5°, en artikel 4.4.1 van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met inbegrip van de redenen waarom geen 
planmilieueffectrapport, respectievelijk ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt; 
7° in voorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of uit de goedgekeurde rapporten die 
daaruit zijn voortgekomen; 
8° in voorkomend geval, de impact of het effect dat het geïntegreerde planningsproces kan hebben op mens of 
milieu in een ander gewest of land of op de gebieden die onder de federale bevoegdheid vallen; 
9° een overzicht van instrumenten die samen met het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan ingezet kunnen 
worden, als die al bekend zijn in deze fase. 
 
Na de goedkeuring van de startnota door het college van burgemeester en schepenen volgt een publieke 
raadpleging en een infomoment rond de startnota. Iedereen kan in deze periode van 60 dagen opmerkingen en 
suggesties indienen. Op dit moment wordt ook advies ingewonnen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke 
ordening (GECORO) en de Vlaamse en provinciale administraties. De adviezen en inspraakacties worden verwerkt 
in een scopingsnota.  
 
De scopingnota bouwt voort op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota. De 
scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden 
uitgevoerd, alsook de methode ervan. Bij de opmaak wordt rekening gehouden met de adviezen en met de 
opmerkingen uit de raadpleging en het infomoment. De diensten, bevoegd voor milieueffectrapportage en 
veiligheidsrapportage, integreren hun kwaliteitsbeoordeling over de inhoudsafbakening van het 
planmilieueffectrapport, in de scopingnota.  
 

In een volgende processtap maken de stadsdiensten het voorontwerp van het RUP op, dat moet goedgekeurd 
worden door het college van burgemeester en schepenen. Hierover wordt een tweede maal advies ingewonnen 
bij de GECORO, aan de Vlaamse en provinciale overheden en andere adviesinstanties. Op basis van deze 
adviezen wordt het ontwerp opgemaakt, dat voorlopig vastgesteld wordt door de gemeenteraad. 
Er volgt dan een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt.  
De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) bekijkt alle opmerkingen en bezwaren en geeft 
hierop een advies aan de gemeenteraad. De stadsdiensten maken het eindontwerp, dat definitief vastgesteld 
wordt door de gemeenteraad.  Ten slotte wordt de goedkeuring van het RUP gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. 
 
 Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat een ruimtelijk uitvoeringsplan de volgende onderdelen: 
 
1° een beschrijving en verantwoording van de doelstellingen van het plan; 
2° een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is; 
3° de bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting of het beheer en, in 
voorkomend geval, de normen, vermeld in artikel 4.2.4 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het 
grond- en pandenbeleid; 
4° een weergave van de juridische toestand; 
5° een weergave van de feitelijke ruimtelijke toestand en de toestand van het leefmilieu, de natuur en andere 
relevante feitelijke gegevens; 
6° de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is 
en, in voorkomend geval, een omschrijving van andere relevante beleidsplannen; 
7° in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het 
ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; 
8° de kwaliteitsbeoordeling en, in voorkomend geval, de verklaring, vermeld in artikel 4.2.11, § 7, eerste lid, 2°, 
van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en, in voorkomend geval, 
een overzicht van de conclusies van de volgende effectbeoordelingen waarbij aangegeven wordt hoe die 
geïntegreerd zijn in het plan : 
a) het planmilieueffectrapport; 
b) de passende beoordeling; 
c) het ruimtelijk veiligheidsrapport; 
d) andere verplicht voorgeschreven of gemaakte effectenrapporten; in voorkomend geval de 
monitoringsmaatregelen in het kader van de uitgevoerde effectbeoordelingen; 
9° in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging 
wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding als vermeld in artikel 2.6.1 van deze 
codex, een planbatenheffing als vermeld in artikel 2.6.4 van deze codex, of een compensatie als vermeld in boek 
6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 
10° in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging 
wordt doorgevoerd of een overdruk wordt toegevoegd die aanleiding kan geven tot gebruikerscompensatie als 
vermeld in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie 
bij bestemmingswijzigingen; 
11° voor de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, in voorkomend geval, een overzicht van de geheel of 
gedeeltelijk gewijzigde of opgeheven erkennings-, rangschikkings- en beschermingsbesluiten inzake onroerend 
erfgoed, samen met de gegevens, vermeld in artikel 6.2.5 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, 
met uitzondering van de aanduiding van de plaats van de aanplakking van het bericht over het openbaar 
onderzoek op het gegeorefereerde plan; 
12° in voorkomend geval, het grondruilplan, vermeld in artikel 2.1.65 van het decreet van 28 maart 2014 
betreffende de landinrichting; 
13° in voorkomend geval, de inrichtingsnota, vermeld in artikel 4.2.1 van het decreet van 28 maart 2014 
betreffende de landinrichting; 
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14° in voorkomend geval, een overzicht van de instrumenten waarover samen met het ruimtelijk uitvoeringsplan 
een beslissing genomen wordt door de bevoegde overheid om die aspecten te regelen of om de maatregelen of 
voorwaarden te bepalen die de bevoegde overheid op basis van het planningsproces, in het bijzonder de 
effectbeoordelingen, noodzakelijk acht voor de vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan en die niet 
geregeld worden met toepassing van punten 1° tot en met 13°. 
 
Enkel het grafisch plan en de er bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften hebben verordenende kracht. 
De toelichtingsnota heeft geen verordenende kracht. Deze toelichting en beschrijving vormen een belangrijk 
inhoudelijk onderdeel van het geheel van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
Deze toelichtingen vormen samen met de verordenende stedenbouwkundige voorschriften het 
beoordelingskader voor de vergunningverlenende overheid van stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen. 
 

2. Aanleiding 

Behoud van waardevolle groenzones 
Elke vierkante meter van het grondgebied Gent kreeg in het verleden een stedenbouwkundige bestemming. Dit 
kan zowel een gewestplanbestemming zijn als een bestemming in een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). In de wetenschap dat het gewestplan nog in belangrijke mate uit de jaren ’70 
dateert en dat vele BPA’s voor de jaren ’90 werden opgemaakt, is er in de loop van de tijd een zekere spanning 
ontstaan tussen de stedenbouwkundige bestemming en de ontwikkeling van een aantal waardevolle groenzones. 
Zo zijn er verschillende bestaande groengebieden op het grondgebied van Gent, waarvoor een ‘harde’ 
stedenbouwkundige bestemming geldig is, waardoor ze juridisch gezien nog steeds kunnen worden aangesneden 
om te verharden en/of te bebouwen.  
De huidige ruimtelijke visie beoogt echter een optimaal behoud en de bescherming van de groengebieden in 
Gent, omwille van hun functie als gebruiksgroen (woongroen of wijkpark) of omwille van hun natuur- en 
ecologische waarde (biologisch waardevol tot biologisch zeer waardevol) en in het kader van een beoogde 
standstill voor natuur. Nog steeds verdwijnt er waardevolle open ruimte in functie van harde ontwikkelingen die 
dikwijls niet omkeerbaar zijn. De Stad Gent wil een actievere rol spelen bij het tegengaan van dergelijke 
ongewenste evoluties. Vandaar dat het behoud van deze groenwaarden en de eventuele bijkomende kwaliteiten 
van deze gebieden (erfgoedwaarde, gebruikswaarde, enz.) via het aanpassen van de planologische bestemming 
en/of stedenbouwkundige voorschriften zo veel mogelijk geregeld moet worden. 
 
Ontwikkeling van nieuwe natuur- en bosgebieden en parken 
De ruimtelijke visie op het groen in Gent gaat verder dan het loutere behouden van het bestaande. In het 
groenstructuurplan (goedgekeurd door de Gemeenteraad in 2012) is de gewenste groenstructuur vastgelegd. 
Hierin wordt gekozen voor een kwalitatieve verbetering van de bestaande groenstructuur en een aantal nieuwe 
ontwikkelingen, zoals bosuitbreiding, natuurontwikkeling of nieuwe parken. Veel van deze ontwikkelingen zijn 
echter nu niet of moeilijk mogelijk omwille van hun stedenbouwkundige bestemming. In het groenstructuurplan 
is dan ook de opmaak van een thematisch RUP groen als actie opgenomen, zodat de planologische bestemming 
van een aantal groengebieden in overeenstemming kan worden gebracht met de bestaande groenstructuur en 
de gewenste ruimtelijke visie op groen in Gent.  
 
Klimaatrobuuste stad 
Daarnaast heeft de Stad haar Klimaatadaptatieplan 2016-2019 dat focust op het aanpassen van de stedelijke 
omgeving aan klimaatverandering door in te zetten op groen en water, ontharding, water vast te houden en te 
infiltreren. De impact van de stad op het klimaat moet worden gereduceerd met als ultieme doelstelling een 
klimaatneutrale stad. Eén van de vijf pakketten van maatregelen om dit doel te bereiken, is “groene ruimten en 
bossen aanleggen in en rond de stad”. 

Los hiervan tonen ook verschillende wetenschappelijke en academische studies aan dat een groene omgeving 
bijdraagt tot een beter welzijn en een betere gezondheid. 
In die zin wil het stadsbestuur de aanwezige open ruimte in Gent zo veel als mogelijk behouden en kwalitatief 
opwaarderen. Het thematisch RUP groen wordt dan ook opgemaakt om de bestaande groengebieden 
planologisch te beschermen, zodat wordt vermeden dat bestaande parken, bossen of natuurgebieden 
verdwijnen in functie van bebouwing. En om de ontwikkeling van nieuwe groengebieden van de gewenste 
groenstructuur te ondersteunen en planologisch mogelijk te maken. Om de effectieve realisatie van het RUP 
mogelijk te maken zal de Stad inzetten op verwerving, enerzijds door de Stad zelf, anderzijds door erkende 
natuurverenigingen. Wanneer private eigenaars het bestaande groengebied willen verkopen, dan kan de Stad 
een beroep doen op het recht van voorkoop, om op die manier de bestaande natuur- of bosgebieden op een 
gepaste manier te beheren. 
 

3. Doelstellingen 

 
Het thematisch RUP groen vertrekt vanuit volgende doelstellingen: 

- behoud van de huidige oppervlakte waardevolle en zeer waardevolle natuur  
- de realisatie van de gewenste groenstructuur planologisch mogelijk maken (via natuurontwikkeling en 

bosuitbreiding). De gewenste groenstructuur is vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Gent en verder 
verfijnd in het groenstructuurplan.  

4. Situering 

Omdat het hier om een thematisch en geen gebiedsgericht RUP gaat, heeft het ook geen aaneengesloten 
plangebied. Het plangebied bestaat uit een aantal ruimtelijk van elkaar gescheiden onderdelen die verspreid zijn 
over het volledige grondgebied van de stad en waar het thema “groen” het gemeenschappelijk element vormt. 
Dit betekent dan ook dat de deelgebieden in het dense stedelijke gebied een andere schaal hebben dan de 
deelgebieden gelegen in het buitengebied.   
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Figuur 1: overzicht deelgebieden thematisch RUP groen  

5. Selectie van de deelgebieden 

Het volledig wijzigen van het gewestplan en alle andere bestemmingsplannen afzonderlijk is geen haalbare kaart 
omwille van de lange en veelvuldige procedures die dan doorlopen moeten worden. Daarom wordt gekozen om 
enkel dat deel van die plannen te wijzigen dat nodig is om bestaande of nieuwe groengebieden planologisch te 
bevestigen en beschermen, en dit meteen voor het gehele grondgebied Gent. Er wordt met andere woorden 
gekozen voor een thematische aanpak, eerder dan een gebiedsdekkend herbestemmingsplan. 
 
Het thematisch RUP groen wordt opgemaakt voor het volledige grondgebied van Gent, maar geeft enkel een 
nieuwe groene bestemming aan die deelgebieden die een waarde hebben binnen de bestaande of gewenste 
groenstructuur, en in de huidige situatie een ‘harde’ bestemming hebben. Deze groengebieden kunnen een 
verschillend karakter hebben, zoals park, bos, natuur,… maar algemeen kan gesteld worden dat het thematisch 
RUP opgemaakt wordt voor het thema ‘groen’. 
 
In sommige gevallen staat een gebouw, eventueel met een openbare functie, in deze groengebieden. In die 
gevallen werd nagegaan wat de bestaande vergunde of vergund geachte situatie is. Deze vergunde situatie kan 
uiteraard behouden blijven. In voorliggend RUP is het wel belangrijk dat voor deze gebouwen in de 
stedenbouwkundige voorschriften duidelijke randvoorwaarden worden opgenomen over welke verbouwingen 
(uitbreidingen) en eventueel welke functiewijzigingen toegelaten of net verboden worden.  
 
In wat volgt, wordt een overzicht gegeven van de verschillende selectiecriteria voor de opname van de 
deelgebieden in voorliggend thematisch RUP groen. 

5.1. Publiek toegankelijke groengebieden  

 
Verspreid in Gent liggen een aantal parken en groene publieke ruimtes die instaan voor (zacht) recreatief gebruik 
in een groen kader. In Gent worden de publiek toegankelijke groenzones onderverdeeld in twee niveaus, op 
basis van schaal, verschijningsvorm en invloedssfeer, namelijk woongroen en wijkparken. 

 Wijkparken zijn minimum 1 ha groot en hebben een bedieningsradius van 400 m. Deze groene plekken 
verschillen onderling sterk op vlak van oppervlakte, karakter, draagkracht, verschijningsvorm of 
voorzieningenaanbod. Ze hebben wel allemaal een sterk structurerend karakter op de wijk en vormen 
ook substantiële onderdelen van de stedelijke groenstructuur van Gent. 

 Woongroen zijn groenvoorzieningen op het kleinste schaalniveau binnen de globale stedelijke 
groenstructuur. Woongroen is kleiner dan 1 ha en heeft een bedieningsradius van maximum 150 m. Het 
woongroen functioneert bijgevolg voornamelijk op het niveau van de buurt1. 

 
Daarnaast zijn er een aantal publiek toegankelijke zones met een andere hoofdfunctie, die toch ook een rol 
spelen binnen de groenstructuur. Dit kan gaan over de delen van de sportparken in Gent die functioneren als 
woongroen, groen ingerichte begraafplaatsen of tuinen bij instellingen en ziekenhuizen. 
 
Alle parken en publiek toegankelijke groenzones in eigendom van de stad Gent (of in sommige gevallen in 
eigendom van een andere overheid of (semi-)publieke instelling), waarvoor een harde bestemming van 
toepassing is, worden meegenomen in het thematisch RUP groen. In sommige van deze parken is bebouwing 
aanwezig, waardoor aangepaste stedenbouwkundige voorschriften nodig zullen zijn. 
 
De sportparken die door hun inrichting (bvb. met kunstgras) geen waarde hebben binnen de groenstructuur 
worden niet herbestemd in het thematisch RUP groen. Dit geldt niet voor de gedeelten van sportparken die wel 
een rol spelen binnen de groenstructuur. Alle volkstuinen op het grondgebied van Gent hebben reeds een 
                                                           
1
 bron: groenstructuurplan Gent 
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groene bestemming, vastgelegd in een BPA, gemeentelijk of gewestelijk RUP. Er worden bijgevolg geen 
volkstuinen meegenomen.  
 

5.2.  Bestaande natuur- en bosgebieden  

 
Behalve de publiek toegankelijke parken, zijn er in Gent ook een heel aantal niet of minder toegankelijke 
waardevolle groenzones gelegen, die door hun harde bestemming dreigen te verdwijnen. Het gaat dan 
voornamelijk over biologisch waardevolle tot zeer waardevolle delen natuur of bos.  
 
De waarde van deze groenzones is, na een uitgebreide inventarisatie, vastgelegd op de biologische 
waarderingskaart (BWK). Deze kaart vormt dan ook de basis om te bepalen of de natuur- en boszones al dan niet 
worden opgenomen in het thematisch RUP groen. In 1999 werd voor de eerste maal een grondige inventarisatie 
uitgevoerd van alle vegetaties op het grondgebied Gent. In 2009 werd de biologische waarderingskaart 
geactualiseerd, in 2014 werd deze opnieuw geactualiseerd. Deze kaart brengt op een gedetailleerde manier alle 
aanwezige vegetaties in beeld en koppelt hier automatisch een waarde aan. De BWK werd opgemaakt volgens de 
methodiek van de Vlaamse Overheid. Zo worden de vegetaties aangeduid met een symbool of 
‘karteringseenheid’. Volgende categorieën, die elk nog verder opgedeeld zijn in deelcategorieën, zijn te 
onderscheiden:  

 stilstaande waters (a) 

 moerassen (m) 

 graslanden (h) 

 struwelen (s) 

 mesofiele bossen (f en q) 

 vallei- en moerasbossen (v) 

 naaldhoutaanplantingen (p) 

 populierenaanplantingen (l) 

 (andere) aanplantingen (n) 

 akkers (b) 

 andere vegetaties (k) 

 urbane gebieden (u). 
 
Omdat Gent een verstedelijkt gebied is en de BWK in eerste instantie voor landelijke gebieden werd ontwikkeld, 
kent de Gentse BWK een aantal verfijningen ten opzichte van de Vlaamse BWK: 

 de urbane gebieden (u) kregen een gedetailleerdere opdeling 

 binnen de categorie graslanden (h) werden gazons (hg) als vegetatietype opgenomen 

 binnen de categorie andere vegetaties werden kerkhoven (kk) als vegetatietype opgenomen 

 de tuinen in het stadscentrum werden via luchtfoto in kaart gebracht en aangeduid met een code van 1 
tot 3, naargelang hun grootte . 

 
Een perceel kan met meerdere karteringseenheden getypeerd worden.  
 
Vervolgens is aan elke vegetatie een biologische waarde gekoppeld: 

 biologisch minder waardevol 

 biologisch waardevol 

 biologisch zeer waardevol 

 complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

 complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen. 
 
De bestaande groengebieden die biologisch waardevol, biologisch zeer waardevol, of een combinatie van beide 
zijn, maar gelegen zijn binnen een harde bestemming, krijgen een herbestemming in het thematisch RUP groen. 
Er wordt bewust gekozen om niet te werken met een minimale of maximale oppervlakte, gezien de oppervlakte 
van zonevreemd groen geen beeld geeft van het belang ervan binnen de totale groenstructuur. Niet de 
oppervlakte maar de rol van het groengebied binnen de groenstructuur is doorslaggevend. Zo kan bijvoorbeeld 
een eerder klein biologisch waardevol gebied met een harde bestemming, wel een belangrijke schakel zijn tussen 
twee groengebieden met een groene bestemming. 
 
Sommige van deze waardevolle groengebieden zijn eerder klein van oppervlakte. In functie van het verhogen van 
de connectiviteit en het verbinden van groensnippers met elkaar, zijn enkele waardevolle groengebieden 
opgenomen binnen een groter geheel. Dit groter geheel heeft op vandaag nog niet volledig een biologische 
waarde, maar maakt wel deel uit van de gewenste groenstructuur (zie 5.3).  
 
Hoewel in principe geen private tuinen of private (kasteel)parken worden meegenomen (zie verder bij 5.4.), 
worden in sommige gevallen deze tuinen beschouwd als onderdeel van bestaande natuur- en bosgebieden. In 
een aantal gevallen hebben deze tuinen namelijk een hoge biologische waarde en is er tegelijkertijd geen conflict 
met de stedenbouwkundige mogelijkheden voor de woning. Omwille van hun waarde binnen de bestaande 
groenstructuur worden dergelijke tuinen als deelgebied binnen het thematisch RUP groen meegenomen. Het 
gaat over volgende private tuinen of (kasteel)parken: 

- Indien de tuin en de woning op een apart kadastraal perceel zijn gelegen. In dit geval krijgt enkel de tuin 
een herbestemming, het perceel met de woning blijft de huidige bestemming behouden. Op die manier 
blijft de woning de bestaande stedenbouwkundige mogelijkheden (d.i. mogelijkheid tot verbouwing, 
uitbreiding, functiewijziging, enz.) behouden en wordt tegelijkertijd de waarde van de tuin binnen de 
groenstructuur bestendigd. 

- Indien in de huidige situatie de woning en de tuin een andere stedenbouwkundige bestemming hebben. 
In dit geval blijft de stedenbouwkundige bestemming van het gedeelte met de woning behouden en 
krijgt enkel het achterliggende tuingedeelte een groene bestemming. Opnieuw blijven op die manier de 
stedenbouwkundige mogelijkheden voor de woning ongewijzigd, maar krijgt het tuingedeelte een 
groene bestemming.  
 

5.3. gebieden van de gewenste groenstructuur  

 
Het thematisch RUP groen heeft niet enkel tot doel om bestaande groenelementen planologisch te verankeren, 
maar ook om de ontwikkeling van de gewenste groenstructuur planologisch mogelijk te maken en te sturen. 
Deze gewenste groenstructuur is in detail uitgewerkt in het Groenstructuurplan (p. 99 t.e.m. 146) en is een 
verdere uitwerking van de gewenste groenstructuur in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gent (2003). In 
dit plan wordt een weergave gegeven van deze gewenste groenstructuur voor het hele grondgebied. Een aantal 
van de gewenste groenstructuurelementen zijn in de huidige toestand nog onbestaande. Voorliggend RUP groen 
wil toch een aantal gewenste groenstructuurelementen planologisch herbestemmen, in functie van een 
effectieve realisatie. Het gaat over volgende aanduidingen: 

 cluster boskernen 

 (kleinere) natuurkern. 
 
Deze gebieden waarover reeds voldoende duidelijkheid betreffende de locatie en realisatie bestaat worden 
meegenomen als deelgebied van het thematisch RUP groen. De gewenste ontwikkelingen die te complex zijn, en 
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waarbij een eenvoudige herbestemming naar een groenzone niet voldoende is, vragen om een eigen 
gebiedsgericht aanpak (vb. wijkparken waarvoor een locatieonderzoek wordt uitgevoerd binnen de 
stadsontwikkelingsprojecten; de ontwikkeling van recreatieve groene assen die afzonderlijke processen vergen; 
… ). Dergelijke ontwikkelingen worden enkel in het thematisch RUP opgenomen indien ze in voldoende verre fase 
van uitwerking en detaillering zitten. Het is immers niet de bedoeling dat de opmaak van het thematisch RUP te 
veel vertraging oploopt door een complexe ontwerp- of overlegstructuur.  
 
Behalve deze elementen uit de gewenste groenstructuur zijn er nog een aantal andere, kleinere groenelementen 
die op dit moment nog onbestaande zijn, maar waarover wel een akkoord is om deze uit te voeren. Dit akkoord 
is dikwijls vastgelegd in een masterplan of een ander inrichtingsplan. Deze gebieden worden eveneens in 
voorliggend RUP herbestemd. Het gaat bijvoorbeeld om de heraanplant van het bosje bij ziekenhuis Jan Palfijn of 
de ontwikkeling van het De Pintepark op de campus UZ. 
 

5.4. Thema’s die worden uitgesloten uit de afbakening van het thematisch 
RUP groen  

 
private tuinen of kasteelparken 
Op het grondgebied van Gent zijn een aantal grote tuinen en kasteelparken gelegen die een belangrijke rol 
spelen in de bestaande groenstructuur. Deze private percelen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van 
private bebouwing, met in de meeste gevallen een woonfunctie, maar ook kantoren of diensten komen voor. 
Een aantal van deze private percelen hebben eveneens een belangrijke rol binnen de groenstructuur. Omwille 
van de relatie met de bebouwing op het perceel (uitbreidingsmogelijkheden, mogelijke functiewijzigingen, enz.) 
hebben deze percelen geen eenduidige functie. Gezien het thematisch RUP groen enkel ‘groene 
herbestemmingen’ doorvoert en geen harde bestemmingen of voorschriften specifiek in functie van bebouwing 
zal bevatten, worden deze gebieden niet meegenomen. Deze deelgebieden volgen een apart traject met 
specifiek gebiedsgericht ontwerpend onderzoek. 
 
Wanneer het gebouw op een ander kadastraal perceel is gelegen dan de tuin, kan uitzonderlijk de tuin wel 
worden herbestemd in voorliggend RUP.  
 
gebieden gelegen binnen een gewestelijk RUP 
Gebieden waarvan de bestemming is vastgelegd in een goedgekeurd RUP  opgemaakt door een hogere overheid 
of een gewestelijke RUP in opmaak, worden niet meegenomen in het thematisch RUP groen. Een beperkte 
verfijning van een gewestelijk RUP is wel mogelijk. 
 
gebieden waarvoor een hogere overheid initiatief neemt 
Binnen het grondgebied Gent zijn er een aantal (plannings)projecten die opgemaakt en uitgevoerd worden door 
een hogere overheid. Het is niet de bedoeling om met voorliggend RUP in te grijpen in deze processen. Deze 
gebieden maken dan ook geen onderdeel uit van het plangebied. Het gaat o.m. over het Havengebied, de 
Moervaart en de groenpolen. 
 
infrastructuurgroen 
Onder infrastructuurgroen worden voornamelijk bermen bij (snel)wegen en spoorwegen en groene oeverstroken 
begrepen. Deze stroken worden, hoewel zij een belangrijk onderdeel vormen van de bestaande en gewenste 
groenstructuur, bewust niet herbestemd in het thematisch RUP groen omwille van volgende redenen: 

 Een RUP is in principe niet het juiste instrument om af te dwingen dat bermen groen blijven en kan hier 
dan ook geen impact op hebben; beheerafspraken en beheerplannen met de beheerder van de bermen 
en oevers zijn veel zinvoller en efficiënter.  

 De meeste structuurbepalende bermen zijn in eigendom en beheer van een hogere overheid of instantie 
(NMBS, W&Z, AWV). Dit betekent dat deze instanties eerst een delegatiebevoegdheid zouden moeten 
geven vooraleer een gemeentelijke overheid kan overgaan tot een herbestemming. Dit zou eerst en 
vooral het proces enorm vertragen. Bovendien is de mogelijkheid er dat deze delegatiebevoegdheid niet 
wordt verkregen omdat de mogelijkheid behouden moet blijven om bijvoorbeeld een weg her in te 
richten, een bijkomende rijbaan/fietspad/enz. te voorzien,…  

 Een aantal ingrepen in functie van de trage weggebruiker moeten steeds mogelijk blijven (uiteraard met 
respect voor de aanwezige groenwaarden). Zo moet bijvoorbeeld de mogelijkheid behouden blijven om 
een fietsonderdoorgang langs een groene oever aan te leggen. Dit zou bij een strikte herbestemming van 
de groene oever minder evident zijn. 

 De bebouwingsmogelijkheden van bermen naast een snelweg, spoorweg of waterloop zijn al zeer 
beperkt door de wettelijke bepalingen die minimum afstanden ten opzichte van deze infrastructuren 
opleggen. Het verharden van groene bermen heeft op zich geen zin en omwille van de tegenstand die 
zoiets opwekt, zullen niet zomaar, zonder goede reden bomen gerooid worden. We kunnen er van uit 
gaan dat er geen grote bedreiging schuilt op het verdwijnen van groene bermen. 

 Tot slot is er het technisch niet evident om bermen (in principe smalle stroken zonder eigen 
perceelsnummer) in te tekenen. Verschuivingen van kaartlagen (kadaster, luchtfoto, biologische 
waarderingskaart, gewestplan,…) ten opzichte van elkaar maken dit extra moeilijk. 

 
Omwille van deze redenen wordt het infrastructuurgroen niet mee genomen in het thematisch RUP groen.  
 
Om de ecologische kwaliteiten van de bermen zo veel mogelijk te behouden en te verbeteren, is het wel zinvol 
dat er voor de waardevolle gedeeltes, samen met de bevoegde instanties, een beheerplan wordt opgemaakt. 
 
te complexe gebieden 
Wanneer een groengebied deel uitmaakt, en onmogelijk los gezien kan worden van, een complexe omgeving, is 
het beter om een gebiedsgerichte i.p.v. thematische visie op te maken. Voor sommige deelgebieden gelden 
namelijk verschillende ruimteclaims, zijn verschillende actoren betrokken en is de relatie met een andere niet-
groene inrichting cruciaal. Bovendien zouden dergelijke complexe gebieden het proces te veel vertragen. Indien 
het voor dergelijke gebieden wenselijk is om bestemmingen te wijzigen, zal dit dan ook gebeuren via een 
gebiedsgericht RUP, i.p.v. in voorliggend thematisch RUP.  
 

5.5. Compensatie herbevestigd agrarisch gebied 

Om de doelstellingen van het thematisch RUP groen te kunnen realiseren worden ook een aantal agrarische 
gebieden omgezet naar groengebied. Hiervan zijn een aantal kleinschalige percelen gelegen in herbevestigd 
agrarisch gebied. Voor deze percelen wordt, conform de omzendbrief2, een planologische ruil voorzien. Dit 
betekent dat het herbevestigd agrarisch gebied dat verdwijnt, binnen voorliggend thematisch RUP groen 
gecompenseerd wordt. Het RUP groen duidt bijgevolg een aantal percelen aan die herbestemd worden naar 
agrarisch gebied. Zie hiervoor ook hoofdstuk 7.2 en 12. 

6. Terminologie 

Omdat voorliggend plan een thematisch en geen gebiedsgericht RUP gaat vormt het plangebied geen 
aaneengesloten gebied. Het bestaat uit een aantal ruimtelijk van elkaar gescheiden onderdelen die verspreid zijn 
over het volledige grondgebied van de stad en waar het thema “groen” het gemeenschappelijk element vormt. 

                                                           
2
 omzendbrief RO/2010/01 betreft Ruimtelijk beleid binnen de agrarische gebieden waarvoor de bestaande plannen van 

aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen herbevestigd zijn. 
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In de toelichtingsnota worden dan ook regelmatig een aantal termen gebruikt die hieronder worden uitgelegd: 
 
thematisch RUP groen: Dit omvat het gehele ruimtelijk uitvoeringsplan met verschillende ruimtelijk verspreide 
deelgebieden; het plangebied is het geheel van alle deelgebieden samen en komt overeen met het “thematisch 
RUP groen”. 
 
deelgebieden: Dit is het kadastraal perceel of meerdere kadastrale percelen waarvoor effectief een 
herbestemming wordt doorgevoerd. Elk deelgebied heeft zijn eigen kenmerken en werd geselecteerd op basis 
van de selectiecriteria zoals beschreven in hoofdstuk 5. Voor elk deelgebied wordt de bestaande feitelijke en 
juridische toestand weergegeven en wordt een nieuwe planologische bestemming met bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften voorgesteld. 
 
deelgemeenten: Omwille van het overzicht is voorliggend RUP opgedeeld volgens de deelgemeenten van Gent: 
Oostakker, Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Ledeberg, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, Drongen, Mariakerke, 
Wondelgem en Gent-Centrum. De deelgebieden worden samen genomen per deelgemeente.  

7. Juridische toestand 

In deze algemene toelichtingsnota worden enkel een aantal algemene gegevens weergegeven die gelden voor 
het thematisch RUP als geheel. Specifieke gegevens (zoals huidige bestemming volgens gewestplan, BPA of RUP, 
beschermingen vanuit de erfgoedwetgeving, enz.) worden verder weergegeven in de toelichtingsnota per 
deelgebied. 
 

7.1. Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied 
Gent’ 

In uitvoering van de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bakent de Vlaamse 
Regering de stedelijke gebieden af om er ruimte te voorzien voor wonen, werken, groen, recreatie en andere 
stedelijke activiteiten. 
 
De Vlaamse Regering heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening grootstedelijk gebied Gent” 
definitief vastgesteld op 16 december 2005. Dit gewestelijk RUP bepaalt enerzijds de afbakening van het 
grootstedelijke gebied van Gent en anderzijds worden voor bepaalde deelgebieden een specifieke bestemming 
met specifieke stedenbouwkundige voorschriften toegekend. 
 
De meeste deelgebieden van dit thematisch RUP bevinden zich binnen de begrenzing van het grootstedelijke 
gebied Gent maar steeds buiten de deelgebieden van dit gewestelijk RUP. Een twintigtal deelgebieden vallen niet 
binnen het grootstedelijk gebied en zijn bijgevolg gesitueerd in het buitengebied. 

7.2. Afbakening gewenste natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil de open ruimte in het buitengebied maximaal vrijwaren voor de 
essentiële functies landbouw, natuur en bos. Om dat doel te bereiken werd in 1997 de afspraak gemaakt om 
750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied, 53.000 ha bosgebieden en 34.000 ha andere 
groengebieden vast te leggen in bestemmingsplannen. 
 

In 2001 besliste de Vlaamse Regering de afbakening van de landbouw-, natuur- en bosgebieden aan te pakken in 
twee fasen. In een eerste fase werd in 2003 ca. 86.500 ha bestaand natuurgebied aangeduid als onderdeel van 
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).  
 

Vlaams Ecologisch Netwerk 
De Vlaamse Regering bakende VEN- en IVON- (Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk) gebieden 
af in uitvoering van het Decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu van 21 oktober 
1997 en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 
De VEN- en IVON-gebieden vormen samen een netwerk van waardevolle natuurgebieden in Vlaanderen. 
Binnen deze gebieden wordt een beleid gevoerd dat gericht is op de instandhouding van de natuur, met 
specifieke beschermingsmaatregelen en middelen. 
 

Binnen het plangebied van het thematisch RUP groen komen geen gebieden voor die geselecteerd zijn als VEN- 
of IVON-gebied. De aanwezige natuurwaarden zijn dus enkel beschermd door het bosdecreet en/of door het 
natuurdecreet. De natuurwaarden van de deelgebieden worden weergegeven op de BWK-kaart. 
 
De tweede fase van de afbakening, gestart in 2004, verliep via een meer geïntegreerde benadering waarbij 
landbouw, natuur en bos gelijktijdig ten opzichte van elkaar worden afgewogen. Vlaanderen is hiervoor 
opgedeeld in 13 buitenregio’s waarvoor een ruimtelijke visie werd uitgewerkt. De visie geeft op hoofdlijnen aan 
welke gebieden behouden blijven voor landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of 
bosuitbreiding. Ze vormt eveneens de basis voor een actieprogramma waaraan de opmaak van een aantal 
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen is gekoppeld. 
 
Het buitengebied van Gent is gesitueerd in de regio’s ‘Waasland’, ‘Leiestreek’, ‘Schelde-Dender’ en ‘Veldgebied 
Brugge-Meetjesland’. Voor de deelgebieden van voorliggend RUP, gelegen in het buitengebied, wordt deze visie 
afzonderlijk besproken. 
 
Voor de landbouwgebieden waar de bestemming van het gewestplan zeker behouden kan blijven, besliste de 
Vlaamse Regering om de bestaande agrarische bestemmingen te herbevestigen. Op die manier is midden 2009 
ca. 538.000 ha agrarisch gebied vastgelegd. Dit wordt het “herbevestigd agrarisch gebied” genoemd. 
De omzendbrief RO/2010/01 betreffende het ruimtelijk beleid binnen de agrarische gebieden waarvoor de 
bestaande plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen herbevestigd zijn, verplicht de toetsing van de 
gemeentelijke opties van dit RUP aan de ruimtelijke doelstellingen voor het op Vlaams niveau herbevestigde 
agrarische gebied. Voor de deelgebieden van voorliggend RUP groen, die gelegen zijn in agrarisch gebied, wordt 
telkens afzonderlijk besproken of deze al dan niet gelegen zijn in herbevestigd agrarisch gebied. 

 
Herbevestigd agrarisch gebied 
In principe wordt de agrarische bestemming binnen herbevestigde agrarische gebieden niet in vraag gesteld. 
Toch kunnen gemeenten binnen de herbevestigde agrarische bestemmingen zeer beperkte 
planningsinitiatieven nemen op basis van goedgekeurde structuurplannen. De beleidsmarge die een lokale 
overheid kan krijgen betreft onder meer herbestemmingen in functie van lokale natuur- en 
landschapselementen. Dit betekent dat kleinschalige waardevolle natuurelementen of kleine bosjes binnen 
herbevestigd agrarisch gebied, herbestemd mogen worden. Dit planningsinitiatief mag geen afbreuk doen 
aan de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische macrostructuur. 
 

Specifiek voor het thematisch RUP groen worden slechts een aantal kleinschalige deelgebieden binnen het 
herbevestigd agrarisch gebied herbestemd. Het betreft telkens gebieden die als biologisch (zeer) waardevol 
worden aangeduid op de biologische waarderingskaart, en tegelijk ook een landschappelijke waarde vervullen. 
Bovendien betreft het telkens bestaande groenzones, zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan het huidige 
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agrarische functioneren. De herbestemmingen kunnen gekaderd worden binnen het Ruimtelijk Structuurplan 
Gent en het Groenstructuurplan (zie hoofdstuk 9. Planningscontext). 
  
De herbestemmingen binnen herbevestigd agrarisch gebied moeten gecompenseerd worden. De van toepassing 
zijnde omzendbrief (RO/2010/01) bepaalt hiervoor de krijtlijnen. Indien de bestemming van een herbevestigd 
agrarisch gebied gewijzigd wordt, moet in de mate van het mogelijke en bij voorkeur binnen hetzelfde 
planningsinitiatief, het planologisch evenwicht hersteld worden. Dit betekent dat er nieuw agrarisch gebied 
bestemd moet worden. De prioriteit gaat hierbij naar het zone-eigen maken van zonevreemde landbouw, zodat 
een planologische ruil kan uitgevoerd worden. Indien het ruimtelijk uitvoeringsplan, in dit geval voorliggend RUP, 
gericht is op het zone-eigen maken van een bestaande zonevreemde toestand, moet dit niet gecompenseerd 
worden. Concreet betekent dit dat bestaande bosjes binnen herbevestigd agrarisch gebied niet gecompenseerd 
moeten worden. Voor alle andere activiteiten, zoals hobby-landbouw, is een planologische compensatie wel 
noodzakelijk.  

  
Volgende deelgebieden zijn gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied: 
Oostakker: Maalgaver 
Drongen: Halewijn 
Drongen: Noordhout 
Sint-Kruis-Winkel: Marcel Herpelinckstraat. 
 
Op basis van een eigen inschatting en overleg blijkt dat volgende onderdelen van deze deelgebieden planologisch 
gecompenseerd moeten worden: 

- Oostakker Maalgaver (volledige deelgebied: 10,9 ha) 
- Drongen Halewijn (grasland: 0,6 ha) 
- Sint-Kruis-Winkel: Marcel Herpelinckstraat (grasland: 1,7 ha). 

 
Het voorstel van compensatie wordt uitvoerig beschreven in hoofdstuk 13. 

7.3. Gewestplan – BPA’s 

Een groot aantal deelgebieden vallen niet binnen een RUP.  Voor deze deelgebieden gelden enkel de 
bestemmingsvoorschriften van het gewestplan, die eventueel verder in detail uitgewerkt zijn in een BPA. De 
geldende gewestplanbestemming, en desgevallend BPA-bestemming, wordt per deelgebied aangegeven op het 
plan “feitelijke en juridische toestand”. De meeste groengebieden waarvoor een gewestplanbestemming van 
toepassing is, zijn gelegen binnen “woongebied”. Een aantal deelgebieden zijn gesitueerd binnen het “agrarisch 
gebied” of binnen een “zone voor gemeenschapsvoorzieningen”.  
 
Belangrijke opmerking: Voor de meeste deelgebieden wordt het gewestplan op het plan feitelijke en juridische 
toestand weergegeven. Het betreft hier een weergave van het ‘digitaal’ gewestplan en  werd verkregen door het 
inscannen van de laag van de bestemmingsgebieden op de analoge gewestplannen. Deze kleurvlakken werden op 
de gegeorefereerde digitale kadasterplannen geprojecteerd. De ondergrond waarop de originele gewestplannen 
getekend werden, bestaat echter uit topografische kaarten daterend uit de jaren ’60 op een schaal 1/10.000. Dit 
betekent dat de oorspronkelijke ondergrond van de gewestplannen, en de ondergrond waarop deze nu 
geprojecteerd worden, van elkaar kunnen verschillen. Dit betekent concreet dat de grenzen van een 
bestemmingszone zoals vastgelegd in het gewestplan niet altijd overeen komen met de kadastrale grenzen. De 
weergave van het gewestplan op het plan feitelijke en juridische toestand moet dus steeds met omzichtigheid 
bekeken worden en uiteindelijk ook via het analoog gewestplan geverifieerd worden.  

7.4. Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 

Daarnaast kregen een aantal deelgebieden in het verleden reeds een andere bestemming dan de 
gewestplanbestemming toegewezen via de opmaak van een RUP. De geldende RUP-bestemming wordt per 
deelgebied aangegeven in het plan “feitelijke en juridische toestand” samen met de naam en de datum van 
goedkeuring van het betrokken plan. Gebieden waarvoor de visie van het  geldende RUP nog steeds van 
toepassing is en niet gewijzigd zijn, worden uiteraard niet opnieuw herbestemd in voorliggend RUP groen. 

7.5. Verkavelingen 

Voorliggend RUP heeft niet tot doel om verkavelingen op te heffen. Gezien de verkavelingsvoorschriften in 
principe voorrang hebben op de stedenbouwkundige voorschriften van een RUP, worden er algemeen genomen 
geen gebieden opgenomen die reeds vervat liggen in een verkaveling. Een uitzondering hierop vormen de 
verkavelingen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, meer bepaald de verkavelingen die een groenzone aanduiden 
die nog niet is ingericht en/of overgedragen naar het openbaar domein. Hiervoor kunnen de groengebieden, 
zoals aangeduid in de verkaveling, een bijkomende planologische bescherming krijgen in voorliggend thematisch 
RUP groen. Dit gebeurt specifiek om te vermijden dat via een verkavelingswijziging, de groene zones toch verder 
bebouwd zouden raken. In dergelijke gevallen wordt dit per deelgebied verder besproken. 
Het gaat over volgende deelgebieden (of delen van deelgebieden): 

- Mariakerke: Welpengang 
- Gent: Schoonmeersen 
- Gentbrugge: Sas- en Bassijnwijk 
- Gentbrugge: Buffalopark. 

 

7.6. Beschermingen inzake erfgoed 

In het plangebied zijn er een aantal beschermde monumenten, dorpsgezichten of landschappen aanwezig. 
Daarnaast grenzen een aantal deelgebieden aan een gebouw opgenomen in de “Inventaris Bouwkundig 
Erfgoed”. De gegevens over de beschermingen en de Inventaris worden vermeld in het plan “feitelijke en 
juridische toestand”. 
 
Een aantal deelgebieden zijn gelegen in een beschermd stadsgezicht: 

- Gent – Bijlokesite: “Bijlokehospitaal en omgeving. Van Caeneghemgesticht en pharmacodynamis 
instituut met onmiddelijke omgeving” 

- Gent – Lindenlei: “Coupure links, Coupure Rechts, Krommenelleboog, Lieven de Winnestraat, 
Twaalfkamerenstraat en Bijlokevest” 

- Gent – Sint-Antoniuskaai: “Donkere Poort, Sastehuis, de voormalige brouwerij Gebroeders van de Berghe 
en de voormalige katoenspinnerij Van de Broecke Grenier met hun omgeving” 

- Gent – Sint-Pietersabdij: “- de groepering van monumenten en onroerende goederen in de omgeving v/d 
Sint-Pietersabdij” 

- Oostakker – Slotendries: “De omgeving van het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw van Lourdes te 
Oostakker” 

- Oostakker – Augustijn Moreelstraat: “De omgeving van het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes te Oostakker” 

- Sint-Amandsberg – Groot Begijnhof: “Sint-Elisabethbegijnhof te Sint-Amandsberg” 
- Gentbrugge – dienstencentrum: “Het park van het kasteel Vilain” 

 
Het deelgebied Zwijnaarde – Rijvissche grenst aan het beschermd landschap “Kastelensite Sint-Denijs-Westrem / 
Zwijnaarde”.  
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Er zijn geen deelgebieden gelegen in een  vastgestelde ankerplaats.  
Het deelgebied Drongen – Noordhout is gelegen in de niet-beschermde ankerplaats “kasteeldomein van Sint-
Martens-Leerne”.  
Het deelgebied Zwijnaarde – Rijvissche is gelegen in de niet-beschermde ankerplaats “kastelensite Zwijnaarde”.  
Het deelgebied Gentbrugge – Weverbosdreef is gelegen in de niet-beschermde ankerplaats “kastelensite 
Heusden-Gentbrugge”. 
 
Een aantal deelgebieden maken geheel of gedeeltelijk onderdeel uit van een beschermd monument: 

- Gent – Bijlokesite: “Voormalig burgerlijke hospitaal de Bijloke met uitzondering van het 
operatiekwartier” 

- Gent – Coyendanspark: “Voormalig Sint-Baafsabdij” 
- Gent – Sint-Antoniuskaai: “Sint – Antoniusgesticht” 
- Gent – Sint-Pietersabdij: “Buitentuin Sint Pietersabdij” 
- Gent – Westerbegraafplaats: “Westerbegraafplaats” 
- Zwijnaarde – pastorij: “Pastorie Sint-Niklaas met tuin, tuinmuur, wal en toegangspoortje naar het 

kerkhof” 
- Wondelgem – Lieve: “De loop van de Lieve tussen Buitensingel en Industrieweg” 
- Sint-Amandsberg – Groot Begijnhof: “Sint Elisabethbegijnhof te Sint-Amandsberg” 
- Afsnee – Rosdambeekvallei: “Kasteel Borluut + kasteeldreef + park” 
- Drongen – Oude Abdij: “De oude abdij van Drongen” 
- Drongen – pastorij: “pastorie Sint-Gerolf (Drongen)” 

 

7.7. Vogel- en habitatrichtlijngebieden 

De Europese Habitatrichtlijn van 1992 geeft aan welke natuurgebieden (habitats) beschermd moeten worden 
door de lidstaten. Het is de bedoeling dat de gebieden die vallen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn uitgroeien 
tot een Europees netwerk van natuurgebieden, het zgn. “Natura 2000”. 
Voor deze vogel- en habitatrichtlijn worden “speciale beschermingszones” aangewezen, waardoor er bij 
projecten nabij dit soort gebieden rekening moet worden gehouden met de zgn. "externe werking" met 
"significante effecten" van de bouw en gebruiksactiviteiten van de projectlocatie. 
De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn opgenomen in artikel 36 van het Vlaamse Decreet betreffende het 
Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu betreffende de gebiedsbescherming (habitats), instandhoudings en 
compensatiemaatregelen. 
 
In het plangebied komen echter geen speciale beschermingszones (vogel- of habitatrichtlijngbieden) voor. 

7.8. Erkende natuurreservaten 

Verschillende deelgebieden in de Leievallei in Drongen en Afsnee zijn gelegen nabij het goedgekeurde 
natuurreservaat “de Gentse Leievallei” in beheer door Natuurpunt en bevinden zich in het visiegebied van deze 
natuurreservaten. Een visiegebied wordt op grond van het Reservatenbesluit gedefinieerd als “een logisch en 
samenhangend geheel waarvoor een globaal streefbeeld wordt uitgewerkt waarbinnen het beheer van ter 
erkenning voorgedragen percelen wordt gekaderd”. Het is dus het gebied waarvoor in het reservaten-
beheerplan doelstellingen en maatregelen voor het beheer en de inrichting worden opgesteld. Het is de 
bedoeling om de gronden met een groene bestemming gelegen in het visiegebied door verwerving te realiseren 
en de hoofdfunctie natuur effectief te maken. 
 
Volgende deelgebieden zijn gelegen in het visiegebied van het erkend natuurreservaat ‘de Gentse Leievallei’: 
 

- Gent – Sneppemeersen 
- Drongen – Assels zuid 
- Drongen – Keuze (deel Keuzemeersen). 

7.9. Atlas der buurtwegen 

Per deelgebied werd nagegaan of er op de Atlas der Buurtwegen buurt- of voetwegen zijn aangeduid. Indien dit 
het geval is, wordt dit in de toelichtingsnota per deelgebied vermeld en op de kaarten “feitelijke en juridische 
toestand” weergegeven. 

7.10. Vlaamse hydrografische atlas 

Per deelgebied werd nagegaan of er een waterloop doorheen stroomt, van welke categorie deze waterloop is en 
wie de waterbeheerder is. Dit wordt desgevallend in de toelichtingsnota per deelgebied besproken. 

8. Feitelijke toestand 

Per deelgebied wordt de feitelijke toestand toegelicht  in de hoofdstukken: 
- situering 
- ruimtelijke context 
- bestaande feitelijke toestand. 

 
Het plan feitelijke en juridische toestand bevat bij elk deelgebied volgende elementen uit de feitelijke toestand: 

- een situeringsplan op niveau Gent (topografische kaart) 
- een luchtfoto 
- de feitelijke toestand op basis van een kadasterplan. 

 

9. Planningscontext 

9.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (BVR 23 september 1997) 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is bij besluit van de Vlaamse Regering definitief 
vastgesteld op 23 september 1997. De bindende bepalingen zijn bij decreet van 17 december 1997 
bekrachtigd. Het legt de structuurbepalende elementen vast op Vlaams niveau en formuleert een ruimtelijk 
beleid voor deze elementen. 
 
Het RSV beschrijft in het richtinggevend gedeelte de gewenste ruimtelijke structuur van de stedelijke gebieden, 
waaronder de grootstedelijke gebieden. Gent is geselecteerd als grootstedelijk gebied. 
Een groot deel van de deelgebieden geselecteerd omwille van de publieke toegankelijkheid is gelegen binnen de 
afbakening van het grootstedelijk gebied Gent. In deze gewenste ruimtelijke structuur is het o.m. de bedoeling 
om de verdere suburbanisatie van de rand van het (groot)stedelijk gebied te vermijden en om verantwoorde 
overgangen naar het buitengebied te creëren. Deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd via de volgende, 
relevante ontwikkelingsperspectieven: 
- het behoud en de ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en randstedelijke groengebieden 
- voldoende waarborgen voor landbouw in stedelijke gebieden 
- het behoud en uitbouw van cultureel-maatschappelijke en historisch waardevolle elementen in de 
stedelijke gebieden. 
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Ook beschrijft het RSV de gewenste ruimtelijke structuur van het buitengebied, waartoe een groot aantal 
deelgebieden uit de gewenste groenstructuur zich bevinden. Dit buitengebied moet worden gevrijwaard voor de 
essentiële functies: landbouw, natuur, bos, wonen en werken op het niveau van het buitengebied. Bovendien 
moet de verdere versnippering worden tegengegaan en moeten landbouw, natuur en bos in goed 
gestructureerde gehelen ingebed worden. 
Deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd via de volgende, relevante ontwikkelingsperspectieven: 
- het realiseren van verantwoorde bosuitbreidingen in functie van natuurontwikkeling in de nabijheid 
van de stedelijke gebieden (stadsrandbossen) 
- het garanderen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw door de afbakening van de 
agrarische structuur 
- recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht van het buitengebied en de uitbouw van een 
laagdynamisch toeristisch-recreatieve structuur. 
 
De planopties van dit gemeentelijk RUP houden rekening met deze beleidsdoelstellingen en 
ontwikkelingsperspectieven voor het stedelijk gebied en het buitengebied, zoals vooropgesteld door het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

9.2. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (BVR 18 februari 2004) 

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen is, op 18 februari 2004, door de Vlaamse 
regering goedgekeurd. Het provinciaal ruimtelijk structuurplan legt de structuurbepalende elementen vast op 
provinciaal niveau. Het provinciaal ruimtelijk structuurplan sluit aan bij de opties van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen. Het thematisch RUP groen moet rekening houden met dit vooropgesteld beleid.  
 
De deelgebieden van dit gemeentelijk RUP zijn gelegen in het Oost-Vlaams Kerngebied zoals aangeduid in het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan. Hiervoor wordt volgend ruimtelijk beleid geformuleerd: 

- De verdere uitdeining van stedelijke functies ten opzichte van de open ruimte moet vermeden worden. 
- De belangrijke rol van de open ruimte voor het stedelijk gebied moet behouden en versterkt worden. 
- Het vergroeien van de omgevende dorpen met het stedelijk lichaam moet worden tegengegaan. 

 
De planopties van dit gemeentelijk RUP voldoen aan deze beleidsdoelstellingen uit het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen. 

9.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gent (BVR 9 april 2003) 

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent beschrijft in het richtinggevend gedeelte de gewenste ruimtelijke 
structuur van de stad aan de hand van deelstructuren en deelruimten. 
 
De ruimtelijke groenstructuur valt op termijn grotendeels samen met de ruimtelijk-natuurlijke structuur en is 
ingebed in de Vlaamse natuurlijke structuur. Ze is ruimtelijk gedifferentieerd naargelang de rol van de natuur in 
het desbetreffende gebied. De verschillende rivier- en beekvalleien zijn hierbij de uitgesproken dragers van de 
natuurlijke en de groenstructuur. Ook in een aantal sterk beboste en te bebossen gebieden zijn belangrijke 
natuurwaarden aanwezig. 
Specifieke uitdagingen inzake natuur zijn de doorwerking van het decretale standstill-principe in een kwantitatief 
behoud van de hoeveelheid natuur in Gent en tegelijk een kwalitatieve opwaardering van de globale 
natuurwaarde door concentratie, bundeling en realisatie van verbindingen en samenhang. 
 
Structuurbepalende onderdelen van de ruimtelijke groenstructuur zijn: 

- de rivier- en beekvalleien en depressies (Schelde, Leie, Kale, Moervaart, Dam) met hun meersen; 

- vier uit te bouwen groenpolen met sterke natuurwaarden aan de rand van de stad, met name de twee 
stadsbossen van Oostakker en Vinderhoutsebossen, het landschapspark van de kastelensite en de 
Gentbrugsemeersen; 

- het boscomplex van Kloosterbos/Rostijne op de stuifzandrug Stekene-Maldegem ten noorden van Sint-
Kruis-Winkel, als een mogelijke soortgelijke groenpool voor Zelzate; 

- de te beschermen en versterken natuurgebieden in de groene ring, een kralenketting van natuurlijke en 
recreatieve groengebieden langsheen R4 en de zuidelijke Ringvaart; 

- op een lager niveau de kleine landschapselementen en natuurgebiedjes in de verschillende groenassen, 
langs de rivieren, in de groene stapstenen en groene dwarsrelaties waarlangs de natuurlijke structuur 
doordringt tot de kern van de stad. 

 (GRS, 2003 pg. 206) 
 
De deelgebieden van het thematisch RUP groen situeren zich over de zeven verschillende deelruimten heen. De 
groengebieden maken onderdeel uit van elke deelruimte. 
 
De binnenstad 
Eén van de principes voor de deelruimte binnenstad is het inbrengen van groen in het weefsel. 
(GRS, 2003 pg. 208) 
 
De kernstad 
Vernieuwing en verluchting door inbreng van nieuwe parken in dit centrale en historisch belangrijke stadsdeel 
wordt intensief nagestreefd.  
(GRS, 2003 pg. 209) 
 
De randstad met haar vier lobben 
In de randstad worden vier lobben onderscheiden, met name het noordwestelijke Wondelgem-Mariakerke, het 
noordoostelijke Oostakker-Sint-Amandsberg, het zuidoostelijke Gentbrugge en in het zuidwesten de zuidelijke 
mozaïek. Als gemeenschappelijke kenmerken kennen ze de aanwezigheid van een belangrijke steenweg 
(hoofdstamlijn met tram), verdichtingsmogelijkheden voor het wonen, aanwezigheid van regionale bedrijvigheid 
of mogelijkheden daartoe en van belangrijke (potentiële) natuurwaarden. 
In de randstad staat onder meer het ontwikkelen van grote groene gebieden ten behoeve van de gehele stad 
voorop.  
(GRS, 2003 pg. 210) 
 
het Kouter- en Leieland 
Het kouter- en leieland kent een belangrijk aandeel open ruimte. De aaneengesloten natuurlijke en 
landschappelijke structuur van de Leie- en Kalevallei zijn bepalend. Ze onderstrepen de grens van de stedelijke 
nederzettingsstructuur. In de valleigebieden met hun gave meanders, oeverwallen en meersen wordt de natuur 
bepalend voor de ruimtelijke structuur. Voor de diverse vormen van vrijwaring en ontsnippering van de open 
ruimte in deze deelruimte wordt een actief beleid gevoerd. 
(GRS, 2003 pg. 212) 
 

9.4. Gemeentelijk Groenstructuurplan (BGR februari 2012) 

Het groenstructuurplan van de Stad Gent is op 15 februari 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad. Het 
groenstructuurplan is een verfijning en concretisering van de groenstructuur uit het ruimtelijk structuurplan Gent 
(2003). Het is tot stand gekomen ter uitvoering van een prioritaire actie uit het RSG, waarbij de richtinggevende 
bepalingen van het RSG doorwerken en in detail vorm gekregen hebben. Tegelijkertijd houdt het 
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Groenstructuurplan ook rekening met beleidsdoelstellingen die niet expliciet in het RSG opgenomen waren, zoals 
de klimaatdoelstellingen van de Stad Gent. 
 
Het Groenstructuurplan bevat een langetermijnvisie (2030) en een actieplan voor de korte termijn (2018). Hierin 
wordt bepaald hoe de Stad voldoende bereikbaar recreatief groen voor alle Gentenaars kan realiseren, waar 
natuur en bos ruimte krijgen, waar aandacht gaat naar landschap en klimaat.  
De uitbouw van een samenhangende en kwalitatieve groenstructuur is een belangrijk speerpunt van het 
ruimtelijk, milieu- en groenbeleid van de stad Gent. Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. De ontwikkeling 
van de groenstructuur zet sterk in op zowel adaptieve als milderende maatregelen, zal de leefbaarheid van de 
stad verhogen en natuur tot in de stad brengen. 
Om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken is in samenwerking met de verschillende actoren, op een 
planmatige, geïntegreerde manier een groenstructuurplan opgemaakt. 
 
De gewenste groenstructuur is een netwerk van grotere en kleinere oppervlakten, zowel openbaar als privaat 
groen, die met elkaar in verbinding staan. Het omvat zowel het culturele als het natuurlijke groen zoals: 
wijkparken, begraafplaatsen, groene speelzones, groen langs wegen en waterlopen, bos- en natuurgebieden. De 
Gentse groenstructuur is opgebouwd uit: een recreatieve, een natuurlijke, een bos- en een landschappelijke 
groenstructuur, waarbij we streven naar klimaatrobuustheid. 
 

- De recreatieve groenstructuur bestaat uit woongroen, wijkparken en groenpolen die de 
recreatiebehoeften op woon-, wijk- of stedelijk niveau opvangen. Gent heeft op deze 3 niveaus een 
tekort aan openbaar groen. Groenassen en een fijnschalig groen weefsel maken het mogelijk het groen 
op een veilige en aangename manier te bereiken.  

 
- Om een stand-still op vlak van natuur te realiseren wordt de natuurlijke structuur afgebakend als een 

deel van de groenstructuur. De Gentse natuurstructuur bestaat uit de valleigebieden en kleinere 
natuurgebieden verspeid over Gent.  

 
- De bosstructuur bestaat uit te bewaren, uit te breiden en aaneen te sluiten bossen naast zones voor 

nieuwe bebossing. Omdat Gent een groot tekort heeft aan bos, werd de bosstructuur apart bekeken.  
 

- De groenstructuur focust ook op landschap. In de stadsrand en -kern bouwen we aan een groen 
fijnmazig netwerk. In het open landschap moet versnippering van het landschap of verdwijnen van kleine 
landschapselementen worden tegengegaan.  

 
- We streven naar een klimaatrobuuste groenstructuur, die stand houdt bij klimaatwijzigingen. De 

groenstructuur zal ook bijdragen aan het milderen van het hitte-eiland effect, het integraal waterbeheer 
en het afvangen van fijn stof.  

 
Specifiek voor de gewenste bosstructuur staat zowel bosbehoud als effectieve bosuitbreiding voorop. Om in de 
buurt te komen van de gemiddelde Vlaamse Bebossingsindex (10,8%) moet er effectief bijkomend bos 
gerealiseerd worden. De voorziene bosuitbreiding in de vier groenpolen volgens het RSG bedraagt 300 ha. De 
voorziene bosuitbreiding volgens het informatief gedeelte van het RSG in navolging van de Lange 
Termijnplanning Bosbouw bedraagt 80 ha. Bij effectieve realisatie zal dit overeenkomen met een 
bebossingsindex van 8%. In het groenstructuurplan staat vermeld dat de voorziene bosuitbreiding gepaard moet 
gaan met een planologische bestemming als bos. 
 
In het actieprogramma van het groenstructuurplan (p. 150) staat dan ook het volgende opgenomen: 
“3. Planjuridisch beschermen van bestaande groenwaarden 

Een aantal huidige waardevolle natuur- en boskernen en ook enkele wijkparken zijn gelegen in een niet groene 
bestemming hoewel er eensgezindheid is over hun voortbestaan en ze deel uitmaken van de gewenste 
groenstructuur. De toekomst van deze wijkparken en natuur- en boswaarden wordt verzekerd door ze op te 
nemen in een groen RUP dat deze gebieden groen inkleurt. Ze bevat wijkparken, natuur- en boskernen die 
verspreid gelegen zijn over het grondgebied. De locaties die hiervoor in aanmerking komen dienen verder te 
worden onderzocht. Hierbij denken we ondermeer aan: Papeleupark, Fluweelstraat, Wandelbos Slotendries, 
Wolterslaanpark, natuurkern Lummersheim (deels), boskern Instituut voor Nucleaire Wetenschappen (de 
natuurkern), bosjes Campus Schoonmeersen, de Zandbergen, de Assels en de noordelijke Keuzemeersen. Deze lijst 
is niet-limitatief. Aan dit groen RUP wordt voorkooprecht en/of een onteigeningsplan gekoppeld.”  
 

10.  Visie en bestemmingszones 

In het licht van voorgaande geschetste plannings- en beleidscontext geeft dit hoofdstuk het wenselijke 
ontwikkelingsperspectief en de visie weer voor de verschillende selectiecriteria zoals opgenomen in hoofdstuk 5. 
Voor elke type van deelgebieden geselecteerd op basis van een aantal criteria geldt een basisvisie. Zo willen we 
de bestaande groengebieden beschermen, de verhardings- en bebouwingsgraad beperken en kansen geven om 
de ecologische waarden verder te laten ontwikkelen. Voor de gebieden die geselecteerd zijn op basis van de 
gewenste groenstructuur moeten alle kansen geboden worden om deze gewenste toestand ook effectief te 
kunnen uitvoeren. 
 
De groenstructuur bestaat echter uit verschillende types aan “groen”. Er worden dan ook een aantal 
verschillende nieuwe basisbestemmingen voorgesteld. Omdat elk deelgebied naast algemene thematische 
kenmerken ook specifieke aan de plek gebonden kenmerken heeft, wordt indien nodig voor elk deelgebied deze 
algemene visie en bestemming verder verfijnd.  
 
In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de nieuwe bestemmingen gekoppeld aan voorliggend RUP groen 
en de achterliggende visie. 

10.1. Zone voor park 

De algemene visie voor de publiek toegankelijke groengebieden, is het behoud van de parken, het behoud van 
het groene en onverharde karakter en de hoogstammige bomen en het behoud van de publieke 
toegankelijkheid. Deze bestemming wordt ook gebruikt voor de deelgebieden waar in de toekomst een park 
aangelegd zal worden. 
 
Per deelgebied wordt nagegaan of er eventueel bijkomende mogelijkheden zijn voor (bestaande) sport- en 
spelinfrastructuur, voor eventueel bestaande bebouwing in het park, voor eventuele bestaande toegangswegen, 
voor eventuele erfgoedwaarden, enz. Dit wordt per deelgebied beoordeeld en beschreven in de toelichting bij de 
stedenbouwkundige voorschriften. 

10.2. Zone voor begraafpark 

De gebieden aangeduid als zone voor begraafpark zijn groene begraafplaatsen die momenteel biologisch 
waardevol zijn. Het behoud van deze waarde staat voorop, maar ook het uitbouwen van de publieke 
toegankelijkheid. Deze plekken zijn aangename luwtegebieden met een groen en rustgevend karakter. Het is de 
bedoeling om deze elementen verder uit te bouwen. 



Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 
gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 169 Groen 

 
 

startnota augustus 2017 

13 
 

10.3. Zone voor natuur 

Voor de gebieden waar de natuurwaarden reeds hoog zijn (zie biologische waarderingskaart) wordt gekozen voor 
het behoud en de verdere versterking van deze natuurwaarden. Het verdwijnen van de bestaande natuur met 
haar specifieke kenmerken wordt tegengegaan. Verharding, bebouwing en constructies worden geweerd uit de 
natuurgebieden. Bovendien worden kansen geboden voor de verdere ontwikkeling van natuurwaarden als 
onderdeel van grotere gehelen uit de natuurlijke structuur of als stapsteen tussen de grotere groengebieden. 
 
Daarnaast worden ook deelgebieden zonder biologische waarde of natuurkenmerken herbestemd naar een zone 
voor natuur. Voor deze gebieden is het de bedoeling om de gewenste groenstructuur, zoals opgenomen in het 
groenstructuurplan, mogelijk te maken. De herbestemming van deze deelgebieden heeft tot doel om de 
ontwikkeling van grotere natuurkernen mogelijk te maken.  

10.4. Zone voor bos 

De herbestemming naar zone voor bos heeft tot doel om de bestaande bossen te beschermen en om nieuwe 
bosuitbreiding mogelijk te maken. Het verdwijnen van bos wordt tegengegaan, alsook bijkomende verharding, 
bebouwing en constructies. Op de plaatsen waar nog geen bos aanwezig is, heeft de herbestemming tot doel om 
nieuw bos effectief te kunnen uitvoeren. 

10.5. Zone voor waardevolle tuin 

Een beperkt aantal private tuinen worden herbestemd omwille van hun biologische waarde en het beboste 
karakter. Deze tuinen zijn onderdeel van de gewenste groenstructuur. De herbestemming heeft tot doel om deze 
kenmerken te behouden. Het is niet de bedoeling deze plekken te verwerven of toegankelijk te maken. 

10.6. Indicatieve aanduiding fietsers- en wandelverbinding 

Op sommige plekken is het wenselijk om de toegankelijkheid voor fietsers en wandelaars te verhogen. Hier 
wordt een indicatieve overdruk fietsers- en wandelverbinding toegevoegd. 
Soms betreft het trage wegen waarvan de aanleg reeds gepland is op korte termijn, soms zijn er nog geen 
concrete plannen om een trage weg aan te leggen en betreft het een wensbeeld. 

10.7. Zone voor landbouw 

De bestemming als zone voor landbouw maakt uiteraard geen onderdeel uit van de groenstructuur. Deze 
bestemming wordt aangeduid in functie van de compensatie door middel van planologische ruil voor het 
herbevestigd agrarisch gebied dat herbestemd wordt. Deze compensatie is decretaal vastgelegd (zie ook 
hoofdstuk 12). Deze gebieden worden voorbehouden voor de professionele landbouwsector. Daarom wordt het 
oprichten van constructies beperkt. 

11.  Waterparagraaf 

Dit deel is opgemaakt in uitvoering van artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 
2006 inzake de watertoets. 
 
De “watertoets” is een proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de 
mogelijke effecten van plannen voor het watersysteem. De watertoets wil het ontstaan van schadelijke effecten 
voorkomen, zoveel mogelijk beperken of als dat niet kan, de schadelijke effecten herstellen of compenseren. Het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van nadere regels voor de 

toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de 
adviesprocedure bij de watertoets, vermeldt in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid (DIW) de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten 
afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. 
 
In een ruimtelijk plan legt de overheid juridisch vast welke activiteiten in een gebied vergunbaar zijn. De 
goedkeuring van een ruimtelijk plan kan dus grote gevolgen hebben voor het ruimtegebruik in  een bepaalde 
omgeving. Dit kan uiteraard ook gevolgen hebben voor het integraal waterbeheer in het gebied. Daarom legt het 
decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli (art. 8) op dat elk ruimtelijk plan onderworpen moet worden aan een 
‘watertoets’. Als uit de watertoets blijkt dat het ruimtelijk plan schade aan het watersysteem kan veroorzaken, 
moet de verantwoordelijke overheid maatregelen opnemen om die schade te vermijden, te beperken, te 
herstellen of te compenseren. Bovendien moet er rekening gehouden worden met de beginselen en 
doelstellingen van het decreet (art. 5 van DIW). 
 
Zowel schadelijke als positieve effecten op het watersysteem ten gevolge van de realisatie van het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan groen kunnen zich voordoen op vlak van gewijzigde overstromingsregimes, 
afstromingshoeveelheden, infiltratie naar het grondwater, een gewijzigd grondwaterstromingspatroon, 
grondwaterkwantiteit en oppervlaktewaterkwaliteit, en verhoging van de belevingswaarde van het 
watersysteem in stedelijk gebied. Andere effecten op het watersysteem worden in het kader van dit 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan als minder relevant beschouwd. 
 
De watertoets wordt in de verdere procedure van het RUP groen uitgewerkt, onder meer op basis van het milieu-
effectenscreeningsrapport 
 
Waterbeheerplannen 
De overheid houdt rekening met de relevante door de Vlaamse regering vastgestelde waterbeheerplannen.  
Het plangebied van het gemeentelijk thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan ‘groen’ ligt grotendeels in het bekken 
van de Gentse Kanalen, namelijk Gent-Centrum, Mariakerke, Wondelgem, Oostakker en een deel van Drongen. 
 
De Leievallei van Drongen, Afsnee en een deel van Sint-Denijs-Westrem ligt in het Leiebekken. 
 
Een klein deel van het plangebied bevindt zich binnen het bekken van de Benedenschelde, namelijk een deel van 
Oostakker, Sint-Amandsberg en Gentbrugge. 
 
Een klein deel van het plangebied bevindt zich binnen het Bovenscheldebekken, namelijk een deel van 
Zwijnaarde. 
 
Waterlopen 
Binnen het RUP zelf komen er geen geklasseerde bevaarbare waterlopen voor maar sommige deelgebieden 
raken er wel aan. Dit is het geval voor volgende deelgebieden: 

- Gent, Blaarmeersen (Leie) 
- Gent, Krommewal (Leie) 
- Gent, Lindenleipark (Leie) 
- Gent, Malem (Leiearm) 
- Gent, Sint-Antoniuskaai (Lieve) 
- Gent, Willem de Beersteeg (Leie) 
- Drongen, Assels (Leie) 
- Drongen, Keuze (Leie) 
- Drongen, Oude Abdij (Leie) 
- Afsnee, Drie Leien (Leie) 
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- Afsnee, Leieoever (Leie) 
- Sint-Denijs-Westrem, Kareelstraat (Leie) 
- Gentbrugge, groenas Gentbruggekouter (Zeeschelde) 
- Gentbrugge, Sas- en Bassijnwijk (Oude Schelde) 

 
In volgende deelgebieden komen er onbevaarbare waterlopen voor of palen deze aan de grens van het 
deelgebied: 
 
Eerste categorie: 

- Drongen, Noordhout (Merebeek) 
Tweede categorie: 

- Oostakker, Maalgaver (Kleine Lede) 
- Gentbrugge, Weverbosdreef (zonder naam) 
- Afsnee, Rosdambeekvallei (Duivebeek/Rosdambeek) 
- Drongen, Assels (Oude Leie) 
- Gent, Blaarmeersen (Ringgracht) 
- Gent, Sint-Denijslaan (zonder naam) 
- Gent, Sneppemeersen (Ringgracht) 

Derde categrorie: 
- Gentbrugge, dienstencentrum (Rietgracht) 
- Wondelgem, Lieve (Lieve) 
- Oostakker, Maalgaver (zonder naam) 

Niet geklasseerd: 
- Gent, De Deynecampus (Leebeek) 
- Gent, Henry Storyplein (Leebeek) 
- Gent, Muilaardstraat (Leebeek) 
- Sint-Amandsberg, Oude Bareel (zonder naam) 

 
Deze waterlopen worden telkens weergegeven op de kaarten “feitelijke en juridische toestand” per deelgebied.  
 
 
Overstromingsgevoeligheid 
De kaart van overstromingsgevoelige gebieden moet verplicht geraadpleegd worden bij het toepassen van de 
watertoets. Het al dan niet gelegen zijn in overstromingsgevoelig gebied bepaalt immers mee of de adviesvraag 
aan de waterbeheerder verplicht is of niet. 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gebieden die niet en wel overstromingsgevoelig zijn. Bij deze laatste 
wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen gebieden die effectief overstromingsgevoelig zijn en de gebieden 
die mogelijk kunnen overstromen. 
 
Effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden die recent onder water liepen (= de recent 
overstroomde gebieden) of gemodelleerde overstromingsgevoelige gebieden (waar modellen aangeven dat het 
er om de 100 jaar of frequenter overstroomt).  
 
Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden waar alleen overstromingen mogelijk zijn bij zeer 
extreme weersomstandigheden of falen van waterkeringen zoals bij dijkbreuken.  
 
In onderstaande tabel wordt eerst aangegeven welke deelgebieden overstromingsgevoelig zijn en welke hiervan 
effectief overstromingsgevoelig zijn. 

Per deelgebied dat mogelijk of effectief overstromingsgevoelig is een kaartje toevoegen in de toelichtingsnota 
per deelgebied. 
 

Overstromingsgevoelig deelgebied Mogelijk of effectief overstromingsgevoelig 

Gent, Blaarmeersen Mogelijk (gedeeltelijk) 

Gent, Schoonmeersen Mogelijk (gedeeltelijk) 

Gent, Sneppemeersen Mogelijk 

Drongen, Assels Mogelijk en effectief  

Drongen, Halewijn Mogelijk (gedeeltelijk) 

Drongen, Keuze Effectief (gedeeltelijk) 

Drongen, Oude Abdij Effectief (gedeeltelijk) 

Afsnee, Drie Leien Effectief 

Afsnee, Leieoever Mogelijk (gedeeltelijk) 

Afsnee, Rosdambeekvallei Mogelijk en effectief 

Zwijnaarde, Rijvissche Mogelijk (gedeeltelijk) 

Gentbrugge, dienstencentrum Mogelijk (gedeeltelijk) 

Gentbrugge, groenas Gentbruggekouter Effectief (gedeeltelijk) 

Gentbrugge, Weverbosdreef Mogelijk (gedeeltelijk) 

Sint-Amandsberg, Oude Bareel Mogelijk (gedeeltelijk) 

Wondelgem, Lieve Mogelijk (gedeeltelijk) 

Sint-Kruis-Winkel, Marcel Herpelinckstraat Mogelijk (gedeeltelijk) 

 

12.  Compensatie herbevestigd agrarisch gebied 

12.1. Waarom moet er gecompenseerd worden? 

In  het thematisch RUP groen krijgen een aantal percelen met een agrarische bestemming een nieuwe groene 
bestemming. Deze percelen worden aan het landbouwareaal onttrokken. 
Concreet zijn er echter twee statuten van agrarisch gebied. Er is enerzijds “gewoon” agrarisch gebied volgens een 
gewestplan, BPA of RUP, maar anderzijds is er ook Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG) (zie hoofdstuk 7.2). Dit 
HAG is in 2009 door de Vlaamse Overheid aangeduid tijdens de AGNAS-procedure. Voor de agrarische 
bestemmingen die herbevestigd werden, werd expliciet gesteld dat dit de juiste bestemming op de juiste plek is. 
Een toekomstige herbestemming op gewestelijk niveau is hier niet meer aan de orde. De agrarische gebieden die 
niet herbevestigd worden, zijn in principe onderdeel van een (nog op te maken) gewestelijk RUP. 
 
Om het statuut van deze herbevestigde agrarische gebieden te verankeren werd een omzendbrief opgesteld: 
(RO/2010/01) betreffende Ruimtelijk beleid binnen de agrarische gebieden waarvoor de bestaande plannen van 
aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen herbevestigd zijn. Deze omzendbrief bepaalt dat enkel zeer beperkte 
planningsinitiatieven door een gemeente of provincie binnen HAG mogelijk is, voor zover dit kadert binnen een 
structuurplan. De herbestemmingen die gebeuren in het kader van het thematisch RUP groen, kaderen binnen 
het RSG, zoals verder uitgewerkt in het groenstructuurplan.  
Verder bepaalt de omzendbrief dat een herbestemming binnen HAG gecompenseerd moet worden:  
Als algemeen uitgangspunt geldt dat de overheid die een planningsinitiatief neemt om de bestemming van een 
herbevestigd agrarisch gebied te wijzigen in de mate van het mogelijke en bij voorkeur binnen hetzelfde 
planningsinitiatief, de nodige acties opneemt om het planologisch evenwicht te herstellen. Prioriteit gaat daarbij 
naar acties om zonevreemde landbouw zone-eigen te maken (waarbij niet-agrarische bestemmingen in 
landbouwgebruik herbestemd worden naar agrarisch gebied), verder ‘planologische ruil’ genoemd.  
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12.2. Compensatie van het thematisch RUP groen 

Volgende deelgebieden zijn momenteel (gedeeltelijk) gelegen binnen een agrarische bestemming volgens het 
gewestplan, het geldend BPA of RUP, maar zijn niet gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied: 
 
 
Deelgebied Oppervlakte agrarische 

bestemming 
Oppervlakte in agrarische 
bestemming + in 
geregistreerd 
landbouwgebruik (bron: 
Geopunt Vlaanderen 
2012)3 

Oude Bareel (Sint-Amandsberg) 6,26 ha  4,2 ha 

Hondelee (Zwijnaarde) 3,64 ha 0,85 ha 

Keuze (Drongen) 44,16 ha  39,16 ha 

Assels-Zuid (Drongen) 56,53 ha 51,5 ha 

Rosdambeekvallei (Sint-Denijs-
Westrem) 

3,57 ha  2,54 ha 

Leieoever (Sint-Denijs-Westrem) 2,4 ha  1,75 ha 

Drie Leien (Sint-Denijs-Westrem) 1,84 ha  1,84 ha 

 118,4 ha 101,84 ha 
 
In totaal gaat het over 118,4 ha gelegen in een agrarische bestemming, waarvan 101,84 ha effectief in 
geregistreerd landbouwgebruik.  Gezien het niet gaat over herbevestigd agrarisch gebied moet deze oppervlakte 
niet planologisch gecompenseerd worden. Voor deze gebieden wordt wel verder onderzocht welke flankerende 
maatregelen uitgewerkt kunnen worden. 
 
Behalve voorgaande deelgebieden zijn er ook een aantal (delen van) deelgebieden gelegen in herbevestigd 
agrarisch gebied: 
 
 
Deelgebied Oppervlakte agrarische 

bestemming 
Oppervlakte in agrarische 
bestemming + in 
geregistreerd 
landbouwgebruik (bron: 
Geopunt Vlaanderen 
2012)4 

Maalgaver (Oostakker) 10,67 ha 7,27 ha 

Halewijn (Drongen) 3,2 ha 0,65 ha 

                                                           
3
 Deze gegevens moeten nog aangepast worden op basis van de kaarten van 2016, beschikbaar via Geopunt Vlaanderen. 

4
 Deze gegevens moeten nog aangepast worden op basis van de kaarten van 2016, beschikbaar via Geopunt Vlaanderen. 

Noordhout (Drongen) 2,82 ha 0,37 ha 

Marcel Herpelinckstraat (Sint-
Kruis-Winkel) 

2,25 ha 1,46 ha 

 18,94 ha 9,75 ha 
 
 
In totaal gaat het over 18,94 ha gelegen in herbevestigd agrarisch gebied, waarvan 9,75 ha effectief in 
geregistreerd landbouwgebruik.  
 
Volgens een analyse van de Stad Gent en overleg is beslist dat niet alle percelen gelegen in het  herbevestigd 
agrarisch gebied ook effectief gecompenseerd moeten worden. De reeds beboste percelen kunnen in de huidige 
situatie niet meer in landbouwgebruik worden genomen omdat hiervoor ontbossing nodig is. Percelen die op dit 
moment gebruikt worden door hobbylandbouwers (vb. schapenweide, kleinschalige tuinbouw, paardenweide, 
enz.) moeten wel gecompenseerd worden. Het gaat namelijk om weiden of akkerlandpercelen die wel nog 
gemakkelijk in landbouwgebruik genomen kunnen worden.  
Volgende zones moeten dus effectief gecompenseerd moeten worden: 

- Oostakker, Maalgaver: volledig gebied (10,9 ha) 

- Drongen, Halewijn: enkel akker (0,6 ha) 

- Sint-Kruis-Winkel, Marcel Herpelinckstraat: weiland, grasland en akkerland (1,7 ha).  

Dit betekent dat in totaal 13,2 ha agrarisch gebied gecompenseerd moet worden. 
 

12.3. Algemene uitgangspunten 

De zoektocht naar gebieden die in aanmerking komen voor de compensatie van HAG gebeurde met volgende 
uitgangspunten: 

- De compensatie van agrarisch gebied gebeurt op eigen grondgebied 
 

- De compensatie gebeurt bij voorkeur op percelen die reeds in agrarisch gebruik zijn, maar geen 
agrarische bestemming hebben. Het is immers moeilijk tot onmogelijk om gebieden met een andere 
invulling of een andere functie (bebouwing, recreatiegebied, private tuinen, enz.) naar agrarisch gebied 
om te zetten. Dit zou enerzijds heel wat kosten met zich mee brengen (planschade), anderzijds is het niet 
evident om hier nog effectief agrarisch gebruik mogelijk te maken. Bij gebieden die reeds in 
(zonevreemd) agrarisch gebruik zijn, is de nieuwe planologische bestemming naar agrarisch gebied reeds 
uitgevoerd. Er hoeven op terrein geen wijzigingen meer te gebeuren. 

 
- Het is aangewezen dat de nieuw te bestemmen agrarische zone een voldoende grote oppervlakte heeft. 

Een aantal verschillende kleinschalige en verspreide of versnipperde percelen zijn immers vanuit 
landbouwkundig en economisch oogpunt minder interessant. Dit kan zijn omdat ze te klein zijn om als 
landbouwgrond te bewerken (restpercelen) of omdat ze geïsoleerd liggen (omringd door hardere 
functies). Bovendien is het ook vanuit landschappelijk oogpunt zinvoller om de grotere open ruimtes als 
dusdanig te bewaren en te bestendigen. Ook vanuit ruimtelijk oogpunt gaat de voorkeur naar grotere 
structurerende gehelen. 

 
- Bij voorkeur heeft de herbestemming naar agrarisch gebied ook een landschappelijke meerwaarde. In 

die zin is het aangewezen dat de nieuw aan te duiden agrarische gebieden aansluiten bij grotere 
openruimtegebieden. Er werd gezocht naar gebieden waar een agrarische bestemming een meerwaarde 
betekent voor de omgeving, ten opzichte van de huidige planologische bestemming.  
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- Bij voorkeur sluiten de nieuw te bestemmen agrarische gebieden aan op bestaand herbevestigd 
agrarisch gebied. Op die manier wordt een robuustere en structurerend openruimte- en agrarisch 
gebied gecreëerd en ontstaat een ruimtelijk logisch geheel.  

 
- Percelen die onderdeel zijn van een groter geheel met een andere functie worden niet meegenomen. 

Het gaat bijvoorbeeld om restpercelen bij een sportcomplex, een scholencampus, een woonproject, enz. 
Het is voor dergelijke gronden namelijk zeer moeilijk tot onhaalbaar om hier een effectief 
landbouwgebruik mogelijk te maken. Uiteraard zijn kleine (stads)landbouwprojecten (bv een moestuin 
bij een school) niet uitgesloten, maar kunnen dergelijke invullingen moeilijk als compensatie voor het 
professionele landbouwgebruik ingeschakeld worden. 

 
Op basis van een GIS-oefening werden ook volgende type percelen uitgesloten: 

- bebouwde percelen 
- percelen ingericht als onderdeel van de verkeersinfrastructuur of het openbaar domein. 

 
Deze uitgangspunten leidde tot een selectie van deelgebieden die in voorliggend thematisch RUP groen worden 
omgezet naar agrarisch gebied in functie van een planologische ruil. 
 
De compensatie gebeurt in hetzelfde RUP als de omzetting waarvoor compensatie vereist is. In dit geval wordt 
de omzetting van HAG naar een groene bestemming in het thematisch RUP groen rechtstreeks gecompenseerd 
door de bestemming van nieuwe agrarische gebieden in hetzelfde thematisch RUP groen. Op die manier blijft 
deze planologische ruil in één proces gehouden.  
 

12.4. Deelgebieden ter compensatie van het thematisch RUP groen 

Er zijn vier deelgebieden geselecteerd die instaan voor de planologische ruil. Elk van deze deelgebieden wordt 
afzonderlijk besproken in de toelichtingsnota per deelgebied. Het betreft volgende zones die worden 
herbestemd naar agrarisch gebied: 

- woonuitbreidingsgebied Noordhout: 3 tot 5 ha 
- woonuitbreidingsgebied Bassebeek: 2,8 ha 
- Afsneekouter: 4,4 ha 
- Oostakker zuid: 3,7 ha. 

 
De exacte afbakening van deze moet nog verder uitgeklaard worden op basis van ontwerpend onderzoek en/of 
inrichtingsplannen voor de specifieke sites. Dit zal moeten gebeuren in de loop van het planningsproces van 
voorliggend RUP, zodat uiteindelijk de zone die herbestemd wordt naar agrarisch gebied exact afgebakend kan 
worden. Op dit moment worden voor twee deelgebieden grotere “zoekzones” aangeduid en wordt in de 
bijzondere voorschriften een minimum oppervlakte die wordt herbestemd vastgelegd. Op die manier kan, tot de 
exacte afbakening gekend is, de planologische ruil opgevangen worden. 
 
De vier geselecteerde deelgebieden zijn, rekening houdend met de vooropgestelde uitgangspunten, de enige 
zones op Gents grondgebied die in aanmerking komen voor de compensatie van het verloren gegane 
herbevestigd agrarisch gebied. Eventuele andere percelen zijn te klein, liggen te geïsoleerd of zijn in de praktijk 
niet meer omzetbaar naar een landbouwgebruik en kunnen dus niet dienen voor de compensatie van 
professioneel landbouwgebruik. Er zijn dus geen reservezones voorhanden.  
 

13.  Landbouwtoets 

 
Met het voorliggende RUP groen worden een aantal gebieden met een agrarische bestemming en/of percelen in 
geregistreerd maar zonevreemd landbouwgebruik herbestemd. Het is dan ook noodzakelijk om de impact op de 
landbouw in beeld te brengen. In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de gevolgen van een 
herbestemming indien er geen grondoverdracht gebeurt en de gronden dus in landbouwgebruik blijven. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 13.2. een overzicht gegeven methodiek van de impactstudie die door de Stad 
Gent opgemaakt werd en die in de loop van het planningsproces verder verfijnd zal worden. 

13.1. Gevolgen indien gronden in landbouwgebruik blijven 

 
In het thematisch RUP groen krijgen een aantal percelen gelegen in een agrarische bestemming of met een 
zonevreemd landbouwgebruik een groene bestemming. Zolang deze percelen in private eigendom blijven, 
kunnen deze landbouwers hun activiteiten blijven uitvoeren, maar zullen er uiteraard een aantal beperkingen 
van toepassing zijn.  
 
Verschillende (sectorale) wetgeving bepalen wat kan en niet kan binnen agrarisch gebied of groengebied. Dit 
zorgt ervoor dat het niet altijd overzichtelijk is wat de gevolgen zijn van een herbestemming van agrarisch gebied 
naar groengebied (natuur of bos). Voorliggende nota tracht een beknopt overzicht te geven van de eventuele 
beperkingen ten gevolge van een herbestemming.  
 
Een belangrijk maar puur juridische gevolg is dat de gebieden die in het RUP groen een nieuwe bestemming 
krijgen binnen de categorie “ruimtelijk kwetsbaar gebied”5 vallen. Dit leidt tot een aantal praktische gevolgen 
zoals verder wordt beschreven. 
 
Mestdecreet 
 

                                                           
5
 a) de volgende gebieden, aangewezen op plannen van aanleg : 

1) agrarische gebieden met ecologisch belang, 
2) agrarische gebieden met ecologische waarde, 
3) bosgebieden, 
4) brongebieden, 
5) groengebieden, 
6) natuurgebieden, 
7) natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, 
8) natuurontwikkelingsgebieden, 
9) natuurreservaten, 
10) overstromingsgebieden, 
11) parkgebieden, 
12) valleigebieden, 
b) gebieden, aangewezen op ruimtelijke uitvoeringsplannen, en sorterend onder één van volgende categorieën of 
subcategorieën van gebiedsaanduiding : 
1) bos, 
2) parkgebied, 
3) reservaat en natuur, 
c) het Vlaams Ecologisch Netwerk, bestaande uit de gebiedscategorieën Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur 
in Ontwikkeling, vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 
d) de beschermde duingebieden en de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, aangeduid krachtens artikel 52, 
§ 1, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud; 
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Art. 41 bis §1 bepaalt dat “Voor gebieden aangeduid als “bos” of “reservaat en natuur” in een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan geldt een bemestingsverbod.“ 
Dit betekent dat er geen bemestingsverbod van toepassing is op percelen die door een gemeentelijk RUP 
omgezet worden naar een zone voor bos of natuur. De bestaande bemestingsnorm van voor de herbestemming 
kan dus in principe behouden blijven. Het RUP groen heeft geen gevolgen voor de toegelaten bemesting. Dit 
betekent dat een herbestemming via het RUP groen geen gevolgen heeft voor de praktische werking van het 
getroffen landbouwbedrijf. 
 
Natuurzorgplicht (artikel 14 decreet natuurbehoud) 
 
De natuurwetgeving voorziet een zorgplicht. De zorgplicht is overal van toepassing, ongeacht de ruimtelijke 
bestemming of het gebruik van de grond. Heel wat activiteiten, ook deze die niet vergunningsplichtig zijn, vallen 
onder de zorgplicht. Een herbestemming van agrarisch gebied naar natuur- of bosgebied heeft bijgevolg geen 
gevolgen voor de zorgplicht.  
 
Natuurtoets (artikel 16 decreet natuurbehoud) 
 
Overheden zijn verplicht om bij elke individuele vergunning of toestemming in het kader van gelijk welke 
wetgeving rekening te houden met impact op natuur. Ze moeten ervoor zorgen dat er geen vermijdbare schade 
aan de natuur kan ontstaan door: 

- de vergunning of toestemming te weigeren 

- redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te beperken of, als dit niet 

mogelijk is, te herstellen. 

De natuurtoets is niet gekoppeld aan bepaalde bestemmingsgebieden of gebiedscategorieën binnen de 
ruimtelijke ordening. De natuurtoets is met andere woorden overal van toepassing, een herbestemming van 
agrarisch gebied naar natuur- of bosgebied heeft bijgevolg geen gevolgen inzake de natuurtoets. 
 
Wijzigen van vegetatie of KLE’s 
 
De regelgeving omtrent het wijzigen van vegetaties of KLE’s is vastgelegd in artikel 13 decreet natuurbehoud en 
het  Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het 
decreet Natuurbehoud. 
Sommige wijzigingen van vegetaties of kleine landschapselementen (KLE’s) zijn verboden, voor andere 
wijzigingen heeft u een natuurvergunning nodig. 
Een aantal types vegetaties zijn verboden te wijzigen, ongeacht in welke bestemming ze liggen. Een 
herbestemming in het RUP groen heeft dan ook geen gevolgen. Zo is het altijd verboden om holle wegen, 
graften, bronnen, vennen en heiden, moerassen en waterrijke gebieden en duinvegetaties te wijzigen. Deze zijn 
in de praktijk haast nooit in geregistreerd landbouwgebruik. 
Binnen groen-, park-, buffer- en bosgebieden of binnen een beschermd landschap is historisch permanent 
grasland verboden te wijzigen. Dit betekent dat historisch permanente graslanden gelegen in agrarisch gebied en 
niet gelegen binnen een beschermd landschap gewijzigd kunnen worden. Met het RUP groen worden een aantal 
historisch permanente graslanden omgezet naar natuurgebied. Dit heeft tot gevolg dat er een verbod op het 
wijzigen van deze vegetatie geldig wordt. Specifiek gaat het over (delen van) volgende deelgebieden: 

- Rosdambeekvallei 

- Oude Abdij 

- Halewijn 

- Drie Leien 

- Kareelstraat (geen agrarisch gebruik) 

- Noordelijke Keuzemeersen 

- Maalgaver 

- Oude Bareel 

- Schoonmeersen  

- campus De Sterre (geen agrarisch gebruik) 

- Marcel Herpelinckstraat. 

Als de wijzigingen aan een vegetatie of KLE niet verboden is, dan is binnen de groengebieden voor het wijzigen 
van vegetaties een natuurvergunning nodig. Dit betekent dat, indien er een vegetatie binnen het RUP groen 
wordt gewijzigd, er steeds een natuurvergunning nodig zal zijn. Op dit moment zijn vegetatiewijzigingen in 
agrarisch gebied enkel natuurvergunningsplichtig binnen het agrarisch gebied met ecologisch belang of in 
agrarisch gebied met bijzondere waarde.  
Wijzigingen van KLE’s zijn overal in agrarisch gebied natuurvergunningsplichtig. Het RUP groen heeft dus geen 
gevolgen voor het wijzigen van KLE’s. 
Concluderend betekent dat met de herbestemming via het thematisch RUP groen het verboden wordt om 
historisch permanent grasland te wijzigen en dat voor de wijziging van alle andere vegetaties een 
natuurvergunning gevraagd moet worden. Het RUP groen heeft geen gevolgen voor de natuurvergunningsplicht 
bij het wijzigen van KLE’s. 
 
Bebossing (veldwetboek art. 35bis §5) 
 
Volgens het Veldwetboek is er voor het bebossen van percelen gelegen in agrarisch gebied een 
stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor het bebossen van percelen gelegen in natuurgebied of bosgebied is 
dit niet nodig.  
Dit betekent concreet dat bebossing in de deelgebieden van het RUP groen vrijgesteld wordt van 
stedenbouwkundige vergunning en zo bosuitbreiding ook administratief gemakkelijker wordt. 
 
Ontbossing 
 
In woongebied of industriegebied, of in functie van werken van algemeen belang, is ontbossing mogelijk, mits 
het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning waarbij advies gevraagd wordt aan ANB. 
 
In alle andere gevallen moet voorafgaandelijk aan de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossen een 
voorafgaandelijke ontheffing van het ontbossingsverbod gevraagd worden. Als de ontheffing niet wordt 
toegekend, dan blijft het verbod op ontbossing geldig en kan geen vergunning worden afgeleverd.  
Bovendien kan een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing niet worden verleend zonder een door ANB 
goedgekeurde boscompensatie. 
Een herbestemming van agrarisch gebied naar groengebied wijzigt deze regels niet. 
 
Korte omloophoutteelt 
 
Korte omloophoutteelt is een manier om via biomassaproductie te voorzien in alternatieve energie. Korte 
omloophout wordt niet als bos beschouwd en valt dus niet onder het bosdecreet. Indien deze teelt zich echter 
binnen ruimtelijk kwetsbaar gebied bevindt dan wordt deze wel als bos beschouwd en valt deze wel onder het 
bosdecreet. Dit betekent concreet dat indien dit korte omloophout definitief verwijderd wordt, dit als ontbossing 
wordt beschouwd en aan alle bijhorende verplichtingen, zoals hierboven beschreven, moet voldoen.  
 
Binnen de contour van het thematisch RUP groen is geen korte omloophout aanwezig. 
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Vrijstelling stedenbouwkundige vergunningplicht 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige 
vergunning nodig is, bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning nodig is voor  volgende zaken met 
betrekking tot land- en tuinbouw: 

- constructies ter bescherming van landbouwgewassen. Deze constructies moeten aan een aantal 

voorwaarden voldoen. 

- open afsluitingen of open afsluitingen met dwarslatten met een maximale hoogte van 2m. 

- schuilhokken voor weidedieren. De schuilhokken moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

- het aanleggen van een dam uit plantaardige materialen langs de stroomafwaartse perceelsgrens van een 

erosiegevoelig perceel.  

Deze zaken vrijgesteld van vergunning, zijn echter WEL vergunningsplichtig als ze gelegen zijn in ruimtelijk 
kwetsbaar gebied. Dit betekent dat binnen het thematisch RUP groen deze inrichtingen wel vergunningsplichtig 
zijn en dus mogelijk geweigerd worden. 
Aanvullend is er geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor de plaatsing van volgende zaken gelegen in 
agrarisch gebied: 

- een krengenhuisje 

- het draineren van een grond in functie van landbouwdoeleinden, mits aan een aantal vereisten is 

voldaan 

- de strikt noodzakelijke toegangen naar de agrarische bedrijfsgebouwen 

- bijenkorven 

- jachtkansels 

- sluifsilo’s, mits een aantal voorwaarden 

- seizoensgebonden opslag van met folie afgedekte groenvoeders. 

De percelen die herbestemd worden in het thematisch RUP groen zullen niet meer gelegen zijn binnen de 
bestemming agrarisch gebied. De vrijstelling van stedenbouwkundige werken voor opgesomde werken is 
bijgevolg niet meer van toepassing. Voor de aangehaalde werken en constructies zal een stedenbouwkundige 
vergunning aangevraagd moeten worden, die mogelijk geweigerd kan worden.  
Binnen Gent geldt de vrijstelling van vergunningsplicht voor het rooien van bomen niet, aangezien deze werken 
vergunningsplichtig zijn ten gevolge van het Algemeen Bouwreglement. Het omzetten van agrarisch gebied naar 
een groene bestemming houdt dus geen gevolgen in voor de vrijstelling van vergunningplicht voor het rooien van 
bomen.  
 
Gevolgen rechtstreeks gekoppeld aan voorliggend RUP 
 
Aanvullend op de gevolgen van een herbestemming van agrarisch gebied naar een groengebied, zoals hierboven 
beschreven, worden specifiek aan voorliggend RUP een aantal bijkomende beperkingen gekoppeld. De 
stedenbouwkundige voorschriften beschrijven wat kan of wat verboden wordt binnen de deelgebieden van het 
thematisch RUP groen. Deze beperkingen hebben dus ook rechtstreeks gevolgen voor de eventuele landbouwer. 
 
Zo wordt er binnen de zone voor natuur en de zone voor bos geen nieuwe bebouwing of nieuwe schuilhokken 
voor dieren toegelaten. Bestaande vergunde en vergund geachte schuilhokken kunnen behouden blijven. 
Nieuwe verhardingen worden enkel toegelaten voor publiek toegankelijke fietspaden of voor de noodzakelijke 
toegangen tot bestaande vergunde gebouwen. Dit betekent concreet dat de bestaande toestand behouden kan 
blijven, maar dat het agrarisch gebruik niet verder geïntensifieerd kan worden. 
 

Algemeen kan gesteld worden dat de gevolgen van een herbestemming voor de aanwezige landbouwer eerder 
beperkt zijn. De landbouwer die er actief is kan zijn huidige activiteiten blijven uitvoeren, zolang er geen 
grondoverdracht gebeurt. 
 
Een herbestemming van agrarisch gebied naar natuurgebied, betekent wel dat erkende natuurorganisaties 
financiële ondersteuning kunnen krijgen bij het verwerven van gronden.  Zowel de Stad Gent als de Vlaamse 
overheid geven subsidie voor de aankoop door een natuurvereniging en eventueel ook het beheer van gronden 
in natuurgebied. De lasten voor een landbouwer blijven dus beperkt, terwijl de positieve gevolgen voor 
natuur(beherende)organisaties wel groot zijn.  
Een natuurorganisatie kan echter enkel overgaan tot minnelijke verwerving (en dus geen onteigening) en zal dus 
steeds een akkoord moeten hebben van de eigenaar en de pachter. Een eventuele grondoverdracht gebeurt 
bijgevolg altijd in overleg met de aanwezige landbouwer.  
 
natuurbeheer door landbouwers 
 
Als Natuurpunt gronden verwerft in functie van de uitbreiding van het erkend natuurreservaat probeert ze 
steeds de samenwerking met de getroffen landbouwer aan te gaan. Bij het verwerven van gronden in 
landbouwgebruik werkt Natuurpunt volgens twee werkwijzen. Ofwel wordt de pachter afgekocht, in dat geval 
krijgt de pachter een vergoeding. Dan wordt het natuurbeheer mee gerealiseerd door een plaatselijke 
landbouwer via een gebruiksovereenkomst. Een andere mogelijkheid is dat de pachter het gebruik blijft 
behouden via een jaarlijks te hernieuwen gebruiksovereenkomst. De landbouwer voert dan onder regie van 
Natuurpunt het natuurbeheer uit en hij kan het maaisel (hooi) gratis houden en/of zijn vee laten grazen (op 
afgesproken tijdstippen en met afgesproken aantal dieren). Indien de landbouwer zich houdt aan de afspraken 
wordt de gebruiksovereenkomst altijd hernieuwd. De gronden kunnen aangegeven worden door de landbouwer 
bij de mestbank. Volgens deze werkwijze blijven lokale landbouwers steeds betrokken bij het gebied. 

13.2. Landbouwimpactstudie 

In principe kunnen landbouwers dus, tot zolang er geen grondoverdracht gebeurt, actief blijven op de 
deelgebieden van het thematisch RUP groen. Toch houdt dit zoals hierboven beschreven een aantal beperkingen 
in. Om de gewenste groenstructuur te realiseren is het tegelijkertijd is  voor verschillende gebieden in 
landbouwgebruik wenselijk om hier over te gaan tot effectieve natuurontwikkeling of bosuitbreiding, waardoor 
deze percelen op middellange tot lange termijn onttrokken zullen worden uit het agrarisch areaal (zie ook 
hoofdstuk 16). Om de impact hiervan te kunnen inschatten, heeft de Stad Gent een nota opgemaakt met hierin 
een gedetailleerd onderzoek naar de landbouwsituatie.  
 
Methodiek 
 
De impact van zowel de percelen in een agrarische bestemming (ook als ze niet opgenomen zijn in het 
geregistreerd landbouwgebruik) en de percelen in geregistreerd landbouwgebruik maar gelegen in een andere 
bestemming (zonevreemde landbouw) werd in beeld gebracht. 
 
Er  werd aan de Afdeling Landbouw en Visserij gevraagd om voor elk van de betreffende deelgebieden een 
Landbouwimpactstudie (LIS) op te maken. Een LIS geeft aan of een herbestemming of een project een lage tot 
zeer hoge impact zou hebben. Deze nota’s bestaan uit een computeranalyse, waarbij geen rekening wordt 
gehouden met de effectieve situatie (zoals onderscheid tussen professionele landbouw of hobbylandbouw).. 
Daarom heeft de Stad zelf een uitgebreide oefening gemaakt om de impact op de landbouwsector en de 
individuele landbouwers in te kunnen schatten. 
 
Volgende gegevens werden in beeld gebracht: 
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 Feitelijke toestand 

 Bestemming: betreft het zone-eigen of zonevreemd landbouwgebruik? 

 Welke percelen zijn opgenomen in het geregistreerd landbouwgebruik en welk gewas wordt hier 
verbouwd? (gegevens Geopunt Vlaanderen, 2016) 

 Wonen er geregistreerde landbouwers of zijn er geregistreerde landbouwexploitaties gevestigd in de 
nabijheid van het deelgebied? Personen zijn verplicht om zich te registreren als landbouwer van zodra zij 
meer dan 2 ha grond gebruiken, of wanneer zij een mestbankaangifte ontvangen en over 
nutriëntenemissierechten beschikken. Dit betekent dus dat niet noodzakelijk dat indien een persoon 
geregistreerd is als landbouwer, dit ook effectief zijn beroep is. 

 Indien er in de nabijheid van het deelgebied geregistreerde landbouwers wonen werd onderzocht via de 
Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) welke onderneming(en) gekend zijn het betreffende adres 
en/of op de betreffende naam. Hieruit kan afgeleid worden of het om een professionele landbouwer 
gaat (Nacebelcode die overeenkomt met de activiteit van de ondernemer heeft te maken met landbouw) 
of een hobbylandbouwer. Soms is voor de geregistreerde landbouwer geen onderneming gekend of 
heeft de onderneming niets te maken met de agrarische sector. Elke onderneming mag meerdere 
Nacebelcodes aanvragen, ook als zij de betreffende activiteit niet beoefenen. Als een onderneming dus 
meerdere activiteiten aangeeft, waaronder ook een landbouwactiviteit, betekent dit nog niet 
noodzakelijk dat dit een professionele landbouwer is. 

 De leeftijd van de landbouwer. Op die manier kan ingeschat worden of het een jonge ondernemer of een 
pensioensgerechtigde landbouwer betreft. 

 Overstromingsgevoeligheid van het gebied. Gebieden die effectief overstromingsgevoelig zijn hebben 
een lagere landbouwwaarde. 

 Eigendomssituatie. 

 Voor elke eigenaar die ergens anders gedomicilieerd is werd via de KBO nagegaan of het een 
onderneming betreft met landbouwactiviteiten. Er werd eveneens nagegaan of er een overlap is tussen 
de eigendomssituatie en de geregistreerde landbouwers uit de omgeving.  

 Stedenbouwkundige vergunningen in het deelgebied en/of voor de landbouwbedrijfszetels in de 
omgeving. Op basis hiervan kan afgeleid worden of er recent investeringen gebeurd zijn. 

 Milieuvergunningen in het deelgebied en/of voor de landbouwbedrijfszetels in de omgeving. Op basis 
hiervan kan bijkomend afgeleid worden of er professionele landbouwbedrijven gevestigd zijn. 

 
Op basis van deze gegevens werd een conclusie geformuleerd. Deze conclusie moet afgetoetst worden met de 
betreffende eigenaars en landbouwers.  
 
Een belangrijk hiaat in de kennis is de pachtsituatie. De Stad Gent beschikt niet over pachtgegevens, en kan deze 
ook niet bekomen bij de Vlaamse Landmaatschappij omwille van privacygevoeligheid. Deze gegevens zullen in de 
loop van het proces opgevraagd worden via de eigenaars. 
 
Privacy 
 
De landbouwimpactstudie opgemaakt door de Stad Gent bevat veel namen, adressen, en andere 
privacygevoelige gegevens. Daarom wordt deze studie niet integraal toegevoegd aan voorliggende 
toelichtingsnota. De conclusie van het onderzoek wordt echter wel vermeld in de toelichtingsnota per 
deelgebied. 
 
Vervolgtraject 
 
De desktopanalyse zoals hierboven beschreven is een eerste stap bij het in kaart brengen van de concrete 
landbouwsituatie. Daarnaast is het ook nodig om andere, meer subjectieve informatie te verzamelen. Hiervoor 
zijn gesprekken met de individuele landbouwers noodzakelijk. Deze gesprekken worden opgestart in de loop van 

de raadpleging die volgt op de goedkeuring van voorliggende startnota. De nota opgemaakt door de Stad die de 
landbouwimpact in beeld brengt, zal op basis van deze gesprekken verder aangevuld worden. Mogelijk zal op 
basis hiervan het RUP bijgestuurd worden. 
 
Tijdens gesprekken met de getroffen landbouwers zouden volgende zaken in beeld gebracht moeten worden: 

 Welk aandeel van de totale bedrijfsvoering wordt getroffen door het RUP groen? 

 Wordt de landbouwer ook getroffen door andere projecten (zoals de havenuitbreiding, groenpolen, 
enz.)? 

 Hoe ziet de landbouwer de toekomst van zijn bedrijf? Wanneer zou hij willen stoppen? Is er opvolging? 

 Hoe ziet de landbouwer alternatieven of oplossingen (in functie van het uitwerken van een flankerend 
beleid)? 

 
Flankerend beleid 
 
Behalve het in kaart brengen van de huidige situatie, zal in de loop van het RUP-proces ook een voorstel van 
flankerend beleid uitgewerkt worden. 
 

14.  Overlap met gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Voor de herbestemming van een aantal deelgebieden is er enige overlap met het Vlaamse planningsproces. Het 
gaat over een aantal types deelgebieden waarvoor in principe de hogere overheid bevoegd is, maar die, omwille 
van hun lokale belang, in voorliggend gemeentelijk RUP worden herbestemd.  
 
Het gaat over volgende deelgebieden of delen van deelgebieden: 

- gebieden (gedeeltelijk) gelegen in een gewestelijk RUP: 
o Oostakker, Oostakker zuid 
o Zwijnaarde, Domo 
o Zwijnaarde, Rijvissche 

- gebieden gelegen in de Leievallei (binnen AGNAS aangeduid als “RUP na verder onderzoek”: 
o Drongen, Assels zuid 
o Afsnee, Leieoever 
o Afsnee, Rosdambeekvallei. 

 
In de toelichtingsnota per deelgebied wordt verder ingegaan op de reden waarom elk specifiek deelgebied in een 
gemeentelijk RUP wordt herbestemd. 
 
Voor de drie deelgebieden gelegen in een gewestelijk RUP wordt er niet in die mate afgeweken van de 
gewestelijke ambitie dat er een delegatiebevoegdheid nodig is. In de gewestelijke stedenbouwkundige 
voorschriften die bij deze drie deelgebieden horen, wordt namelijk telkens vermeld dat de opties die in 
voorliggend gemeentelijk RUP worden vastgelegd, mogelijk zijn. Voor deelgebieden zal een “gewestelijke 
instemming tot afwijking” gevraagd moeten worden. 
 
 
Daarnaast zijn een aantal deelgebieden (gedeeltelijk) eigendom van een hogere overheid. De meeste van deze 
deelgebieden worden echter beheerd door de Stad Gent. In functie van de herbestemming van deze gebieden 
zal een overleg worden opgestart. Het gaat over volgende deelgebieden of delen van deelgebieden: 

o Gent, Krommewal 
o Gent, Lindenleipark 
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o Gent, Malem 
o Gentbrugge, De Naeyerdreef 
o Ledeberg, Papeleupark – Van Ooteghemstraat 
o Sint-Amandsberg, Ter Toren 
o Drongen, Oude Abdij. 

15.  Op te heffen voorschriften 

Een overzicht van de stedenbouwkundige voorschriften die strijdig zijn met het voorliggend gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan en worden opgeheven is terug te vinden in de toelichtingsnota voor elk deelgebied 
onder het hoofdstuk : “Voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.” 

16.  Uitvoering van het thematisch RUP groen 

Een groot aantal deelgebieden van voorliggend thematisch RUP groen vergen geen actieve uitvoering aangezien 
de planologische bestemming in overeenstemming wordt gebracht met de feitelijke situatie. De deelgebieden 
die behoren tot de “publiek toegankelijke groengebieden” en de  “bestaande waardevolle natuur en bos” zijn 
immers bestaande groengebieden. Voor de deelgebieden waarvoor wel nog actie ondernomen moet worden - 
dit kan gaan over het verder versterken van de bestaande groenstructuur of het creëren van nieuwe natuur of 
bosuitbreiding - kunnen verschillende instrumenten ingezet worden.  
Mogelijke instrumenten voor uitvoering zijn minnelijke verwerving, het sluiten van een overeenkomst, recht van 
voorkoop , onteigening en/of het stimuleren van verwerving door erkende  natuurverenigingen door het 
toekennen van subsidies. 
 
Voorliggend RUP omvat een grote oppervlakte nieuw te realiseren natuur en bos. De Groendienst streeft, als 
uitvoerende dienst, realisatie na gespreid over korte, middellange en langere termijn. 
 
Algemeen principe 
 
Voor bestaande publiek toegankelijke groengebieden en waardevolle natuur- en bosgebieden, in eigendom van 
Stad Gent, dient geen bijkomende actie (voor verwerving) genomen te worden. 
 
Voor de nieuw te ontwikkelen groengebieden die in eigendom zijn van de Groep Gent (Sogent of OCMW) is het 
de bedoeling om een overeenkomst op te maken waarbij de desbetreffende gronden (al dan niet kosteloos) 
worden overgedragen naar de Stad Gent. Ook met  semipublieke instellingen zoals UGent, ziekenhuizen, 
scholen…. werden (en worden) afspraken gemaakt of wordt gehandeld conform een goedgekeurd masterplan. 
Overdracht van eigendom is hier niet nodig. 
 
Aan waardevolle natuur- en bosgebieden uit de bestaande groenstructuur, niet in eigendom van de Stad of een 
andere overheid, wordt een voorkooprecht gekoppeld. Deze groengebieden zijn reeds gerealiseerd, er moet dus 
in principe geen actie meer ondernomen worden. Het voorkooprecht kan uitgeoefend worden als de eigenaar 
zijn grond niet in eigendom wil houden, dan kan de stad instaan voor het verwerven en het verdere beheer van 
het perceel. Het doel is voornamelijk om het bestaande bosareaal te behouden en beschermen. De eigenaar van 
de betreffende deelgebieden kiezen bijgevolg zelf of ze hun percelen in eigendom willen houden of overgaan tot 
een verkoop. 
Het recht van voorkoop geldt 15 jaar. Er is geen verplichting tot effectieve aankoop, dit zal geval per geval 
beoordeeld worden indien deze situatie zich voordoet. Aangezien het onduidelijk is wanneer de betreffende 
percelen in verkoop worden gebracht, kan hier geen realistische inschatting gemaakt worden van het nodige 

budget per jaar. Het voorstel is dan ook om elk jaar, en dit 15 jaar lang, een bepaald vast bedrag te reserveren 
voor aankoop van deze voor natuur waardevolle gebieden. 
 
Om bijkomend bos te realiseren, conform de gewenste groenstructuur,  wordt ingezet op verwerving. Er wordt in 
eerste instantie getracht om met de betreffende eigenaar tot een overeenkomst te komen en over te gaan tot 
een minnelijke verwerving. Daarnaast zal er een onteigeningplan gekoppeld worden aan voorliggend RUP.  
Op die manier kan de Stad Gent actief gronden verwerven en instaan voor de aanleg van bijkomende 
bosgebieden. Effectieve onteigening zal plaatsvinden wanneer beide partijen niet tot een overeenkomst kunnen 
komen.  
 
De volgende (delen van) deelgebieden worden opgenomen in een onteigeningsplan:  

 privaat perceel in deelgebied “Gent, Krommewal” (onderdeel van een tuinzone) 

 te bebossen percelen van deelgebied “Oostakker, Maalgaver” 

 te bebossen percelen rond R4 Oostakker (deelgebied “Oostakker, Slotendries”) 

 te ontwikkelen delen (bos + natuur) van het deelgebied “Sint-Amandsberg, Oude Bareel” 

 de delen van “Afsnee, Rosdambeekvallei”  die niet als tuin/woning ingevuld zijn 

 (delen van de) Keuzekouter, onderdeel van deelgebied “Drongen, Keuze” : afbakening wordt nog verder 
onderzocht 

  “Wondelgem, Appelterepad”. 
 
Het is de bedoeling om in eerste instantie de betreffende percelen via een minnelijke procedure te verwerven, 
op een tempo dat overeengekomen kan worden met de eigenaar. Het onteigeningsplan is bedoeld voor wanneer 
geen overeenkomst mogelijk is. Er is geen eindtermijn waarbinnen de onteigening moet uitgevoerd worden. Wel 
kan de eigenaar, indien de Stad nog geen actie heeft ondernomen binnen de vijf jaar na goedkeuring van het 
onteigeningsplan, een verzoek sturen om af te zien van de onteigening van een specifiek deelgebied. De Stad 
heeft dan nog 2 jaar de tijd heeft om alsnog te onteigenen, zoniet vervalt het onteigeningsplan voor dit specifiek 
deelgebied.  
Elk jaar wordt een vast bedrag gevrijwaard in functie van een aantal realisaties; realisatie worden gespreid over  
meerdere legislaturen en gebeurt dus op middellange en lange termijn. 
 
In functie van verdere natuurontwikkeling in de Leievallei, waar Natuurpunt al verschillende terreinen in beheer 
en/of in eigendom heeft en instaat voor een erkend natuurreservaat, zal ingezet worden op de verwerving door 
een erkende natuurvereniging. Op die manier kan het erkend natuurreservaat ‘Gentse Leievallei’ verder 
uitbreiden. De natuurvereniging staat dan in voor verdere afspraken met landbouwers, eventuele inrichting en 
beheer.  
 
Los van voorliggend RUP groen geeft de Stad Gent subsidies aan erkende natuurverenigingen bij de verwerving 
van gronden. Daarnaast kan een erkende natuurvereniging voor de verwerving van gronden ook 
aankoopsubsidies bij de Vlaamse Overheid, in het geval de betreffende gronden een natuurbestemming hebben. 
Concreet betekent dit dat de Vlaamse Overheid instaat voor 30% van het aankoopbedrag, de Stad Gent betaalt 
30% van de verwervingskosten en de natuurvereniging betaalt 40%. Dit betekent dat de groenstructuur met 
beperkte middelen van de Stad Gent gerealiseerd kan worden. Bovendien moet de Stad geen eigen middelen 
voorzien voor de inrichting en het beheer. Een bijkomend voordeel is dat natuurverenigingen zoals Natuurpunt 
verder kunnen bouwen op een goeie terreinkennis en sterke relaties met aanwezige landbouwers. Voor de 
volgende gebieden wordt ingezet op verwerving door een erkende natuurvereniging: de Leievallei (“Drongen, 
Assels”, “Afsnee, Drie Leien”, “Gent, Sneppemeersen” en de Keuzmeersen, onderdeel van “Drongen, Keuze”), 
het noordelijke deel van de Rosdambeekvallei en Rijvvische. 
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17. Register planbaten en planschade 

 
(zie ook toelichtingsnota per deelgebied) 
 
In uitvoering van artikel 2.2.2, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat dit gemeentelijk RUP een 
register van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding of een planbatenheffing. In het kader van deze planopmaak moet er geen onderzoek 
verricht worden naar de eigendomsstructuur van de betreffende percelen, noch naar de aanwezigheid van 
mogelijke vrijstellingen of uitzonderingsgronden inzake de bovengenoemde vergoedingsregelingen of heffing. 
Deze toelichting en het bijhorende grafische register wijzen enkel de kadastrale percelen aan en visualiseren de 
bestemmingswijzigingen die mogelijks aanleiding kunnen geven tot een bepaalde vergoedingsregeling 
(planschade) of heffing (planbaten). 
 

17.1. Planbaten 

Planbaten ontstaan wanneer een in werking getreden RUP op een perceel één of meer van de 
bestemmingswijzigingen doorvoert zoals opgesomd in artikel 2.6.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
Voor voorliggend RUP zijn geen planbaten van toepassing. 
 

17.2. Planschade 

De wettelijke bepalingen inzake planschade zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hoofdstuk 
VI, afdeling 1, art. 2.6.1 t.e.m. 2.6.3 
 
Wat? 
De planschaderegeling is een vergoedingsregeling voor eigenaars van gronden die door een 
bestemmingswijziging minder waard worden. Het moet gaan om een bestemmingswijziging waarbij de grond 
vóór de wijziging bebouwbaar was, terwijl bouwen of verkavelen na de wijziging niet meer toegelaten is. 
 
Toekenning van planschadevergoeding 
Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op meent te hebben, 
dient een planschadevordering in bij de rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank beoordeelt of aan de 
toepassingsvoorwaarden is voldaan en stelt een deskundige aan die een raming maakt van de geleden schade 
(de waardevermindering). 
De aanvraag voor planschadevergoeding moet worden ingediend binnen het jaar, na: 

 inbreng in een vennootschap; 

 weigering van een vergunning; 

 aflevering van een negatief stedenbouwkundig attest. 
Het recht op planschadevergoeding vervalt vijf jaar na de inwerkingtreding van het plan. 
 
Uitzonderingen en vrijstellingen 
Een planschadevergoeding wordt slechts toegekend onder voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

 het perceel moet gelegen zijn aan een uitgeruste weg; 

 enkel de eerste 50 meter vanaf die weg komt in aanmerking voor een planschadevergoeding. 
Er gelden een aantal uitzonderingen waarin geen planschade verschuldigd is. Zo is er geen recht op een 
planschadevergoeding in volgende gevallen: 

 bij een bouwverbod dat voortvloeit uit een onteigeningsbeslissing; 

 wanneer de waardevermindering minder dan 20% bedraagt van de waarde van het perceel. 
 
Het bedrag van de planschadevergoeding  
De planschadevergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering van de grond als gevolg van de 
bestemmingswijziging. De waardevermindering is het verschil tussen de geïndexeerde waarde van het goed op 
het ogenblik van de verwerving (verhoogd met de lasten en kosten) en de waarde op het ogenblik dat het recht 
op planschadevergoeding ontstaat. 
 
Specifiek voor het thematisch RUP groen  
Gezien de meeste deelgebieden op dit moment niet direct bebouwbaar zijn (bijvoorbeeld omwille van hun 
huidige bestemming of omdat ze niet gelegen zijn langs een voldoende uitgeruste weg) zijn de deelgebieden 
waarvoor planschade van toepassing is eerder beperkt. 
 
Daarnaast zijn er een heel aantal percelen waarvoor in theorie planschade van toepassing is, maar die in 
eigendom van de Stad Gent gelegen zijn. Uiteraard gaat de Stad Gent geen planschade van zichzelf vorderen. 
Indien deze situatie zich voordoet, wordt dit specifiek vermeld in de toelichtingsnota per deelgebied.  
Maar er zijn ook een aantal deelgebieden van het RUP groen in eigendom van de Groep Gent (OCMW, Sogent). 
Voor een aantal van deze deelgebieden kan theoretisch planschade gevraagd worden. Het is echter aangewezen 
om voor deze specifieke deelgebieden afspraken met de desbetreffende instanties te maken. Dit kan ook het 
geval zijn voor een aantal deelgebieden in eigendom van de Vlaamse Overheid. Dit wordt telkens vermeld in de 
toelichtingsnota per deelgebied. 
 
Er wordt per deelgebied vermeld of er planschade van toepassing kan zijn. Belangrijk hierbij is om op te merken 
dat het gaat over de deelgebieden waar conform de wetgeving aanleiding kan zijn voor een vergoeding. In een 
volgende fase zal een grafisch register planschade en planbaten opgemaakt worden, waarop grafisch 
weergegeven wordt voor welke percelen mogelijk planschade van toepassing is. 
De opname van de percelen in het register houdt niet in dat sowieso een vergoeding kan worden verkregen. 
Telkens zijn er voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld moeten 
worden door een onafhankelijke partij (rechtbank in eerste aanleg). Het register kan dus geen uitsluitsel geven 
over de toepassing van dei voorwaarden, uitzonderings-, of vrijstellingsgronden. 
 

17.3. Kapitaalschade 

De wettelijke bepalingen inzake kapitaalschade zijn vastgelegd in het Decreet Grond- en Pandenbeleid, artikel 
6.2.1 t.e.m. 6.3.3, en in het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende de oprichting van de 
kapitaalschadecommissies en tot regeling van de kapitaalschadecompensatie. 
 
Wat? 
Kapitaalschade is de schade die de eigenaar van een landbouwgrond ontvangt als gevolg van: 

 een bestemmingswijziging van landbouw in natuur, bos of overig groen;  

 de opname in een plan van een overdruk die de economische aanwending van landbouwgrond 

beïnvloedt;  

 het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond 

beïnvloedt. 

Voorwaarden  
Kapitaalschadecompensatie wordt toegekend onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:  

 De aanvraag wordt ingediend binnen een jaar na het ontstaan van het recht. 
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 Het perceel is geregistreerd in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem van de 

landbouwadministratie.   

 Het perceel heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep getroffen 

percelen van dezelfde eigenaar met een totale oppervlakte van ten minste 0,5 hectare.  

Deze regeling is volgens artikel 6.2.6 van het decreet grond- en pandenbeleid (“Een planschadevergoeding, 
vermeld in artikel 2.6.1 van de VCRO, kan niet worden verleend ten aanzien van kapitaalschade die in aanmerking 
komt voor een bestemmingswijzigingscompensatie”) niet cumuleerbaar met de planschaderegeling. Bebouwbare 
landbouwpercelen zullen dus ofwel vallen onder de planschade- ofwel onder de kapitaalschaderegeling, de 
keuze is aan de eigenaar. Uiteraard zijn niet alle landbouwpercelen bebouwbaar. 
 
Het bedrag van de kapitaalschadecompensatie 
De compensatie voor kapitaalschade bedraagt 80% van de waardevermindering. Voor elk plan dat 
kapitaalschade veroorzaakt, maakt een kapitaalschadecommissie een kapitaalschaderapport. Dat rapport bevat 
een raming van de waardevermindering van de gronden in het plan. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
vermindering van de gebruikswaarde en met prijsgegevens van gronden in de streek.  
 
Tot 2012 werd voor 374 ha een aanvraag tot kapitaalschade ingediend. Voor 225 ha werd geen vergoeding 
betaald. Voor de overige oppervlakte werd kapitaalschade betaald aan een gemiddelde van 4380€/ha of 
0,44€/m². 6 
 
 
Specifiek voor het thematisch RUP groen 
Volgens het decreet is de regeling ook van toepassing op gemeentelijke RUP’s, maar het uitgangspunt blijft dat 
het om een financiële vergoeding gaat die door het Gewest is verschuldigd (en dus niet door de gemeente of 
provincie), en waarbij het decreet de uitbetaling doorschuift aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Dit 
betekent dat de Stad Gent geen kapitaalschade uitbetaalt. Er wordt per deelgebied vermeld of er kapitaalschade 
van toepassing kan zijn en dus aangevraagd kan worden. 
 

17.4. Gebruikerscompensatie 

De wettelijke bepalingen inzake gebruikerscompensatie zijn vastgelegd in het decreet van 27 maart 2009 
houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken 
en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. 
 
Wat? 
Gebruikersschade is de economische schade die de gebruiker van een landbouwgrond ondervindt als gevolg van 
een gebruiksbeperking die kan optreden na: 

 een bestemmingswijziging van landbouw in natuur, bos of overig groen; 

 de opname in een plan van een overdruk die de economische aanwending van landbouwgrond 

beïnvloedt (‘ecologisch belang’, ‘ecologische waarde’, ‘overstromingsgebied’, ‘reservaat’ of 

‘valleigebied’); 

 het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond 

beïnvloedt. 

                                                           
6
 Bron: Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Vergadering van 28/02/2012:  Vraag om uitleg 

van de heer Bart Martens tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over gebruikerscompensatie 
en kapitaalschade bij bestemmingswijzigingen van landbouw naar natuur 

Voorwaarden 
De gebruikerscompensatie wordt toegekend onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

 de aanvraag wordt ingediend binnen een jaar na het optreden van de gebruiksbeperking; 

 het perceel heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep getroffen 

percelen van dezelfde gebruiker met een totale oppervlakte van ten minste 0,5 hectare; 

 het perceel is geregistreerd in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem van de 

landbouwadministratie; 

 de gebruiker heeft een persoonlijk of zakelijk recht op de grond; 

 de gebruiker is als landbouwer geïdentificeerd in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem; 

 de gebruiker is de effectieve gebruiker van de grond op het moment van de inwerkingtreding van het 

plan die de gebruiksbeperking oplegt. 

Het bedrag van de gebruikerscompensatie 
Het bedrag wordt geval per geval berekend op basis van de gegevens die over een perceel en het bedrijf in 
kwestie zijn opgenomen in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS) van de Vlaamse administratie. 
De gebruikswaardedaling ten gevolge van de gebruiksbeperking werd bepaald in een ministerieel besluit. 
 
Specifiek voor het thematisch RUP groen 
Het achterliggend principe van het decreet en bijhorend BVR is dat er enkel wordt gecompenseerd voor schade 
die effectief geleden wordt door de bestemmingswijziging, overdruk of erfdienstbaarheid. In de praktijk gaat dit 
bij overgang van een agrarische naar groene bestemming om een wijziging in bemestingsregime. Echter, 
aangezien het mestdecreet een nulbemesting (of andere wijziging in het bemestingsregime) enkel oplegt bij een 
nieuwe groenbestemming in gewestelijke RUP’s (art. 41bis), verandert een gemeentelijk groen-RUP niks aan het 
bemestingsregime en is dan ook geen gebruikerscompensatie van toepassing.  
 
Dit impliceert dat voor geen enkel deelgebied uit het RUP groen gebruikerscompensatie betaald wordt. Dit 
betekent ook dat voorliggend RUP geen wijzigen aan het bemestingsregime kan opleggen (zie ook hoofdstuk 
14.1). 

 

18.  Algemene opbouw plandocumenten en stedenbouwkundige voorschriften 

18.1. Opbouw van de plandocumenten 

Het thematisch RUP groen bevat een groot aantal deelgebieden verspreid over het grondgebied van de Stad 
Gent. Naast voorliggende algemene toelichtingsnota zijn er voor elk apart deelgebied een specifieke 
toelichtingsnota, algemene en eventueel bijzondere stedenbouwkundige voorschriften, één of meer plannen 
met de feitelijke en juridische toestand en een grafisch plan. Met ongeveer 98 deelgebieden en met per 
deelgebied gemiddeld 6 pagina’s teksten en plannen vormt dit een niet erg hanteerbaar document. Daarom 
worden deze documenten opgesplitst in verschillende bundels per deelgemeente:  

- Gent Centrum 
- Oostakker  
- Sint-Kruis-Winkel 
- Sint-Amandsberg 
- Gentbrugge 
- Ledeberg 
- Zwijnaarde 
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- Afsnee 
- Sint-Denijs-Westrem 
- Drongen 
- Mariakerke 
- Wondelgem. 

 
De spreiding van de verschillende deelgebieden is niet evenredig verdeeld. Zo zijn er in Gent Centrum een heel 
pak meer deelgebieden dan in sommige andere deelgemeenten. Gent Centrum werd bijgevolg nog eens 
opgedeeld in 5 zones. 
 
Elke bundel per deelgemeente bevat volgende elementen: 
 

- overzichtskaart met de deelgebieden in de betreffende deelgemeente 
- algemene stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn voor elk deelgebied 
- per deelgebied: 

o toelichtingsnota 
o kaart feitelijke en juridische toestand 
o bijzondere stedenbouwkundige voorschriften 
o grafisch plan. 

- legende feitelijke en juridische toestand 
 

Per deelgemeente worden de deelgebieden alfabetisch geordend. 

18.2. Opbouw van de stedenbouwkundige voorschriften 

In de startnota zijn nog geen stedenbouwkundige voorschriften uitgewerkt. Wel zijn in het toelichtend gedeelte 
de doelstellingen opgenomen die bij een verdere uitwerking zullen vertaald worden in voorschriften.  
 
De opbouw van de voorschriften zal wel als volgt zijn: 
Er zijn een aantal ‘algemene stedenbouwkundige voorschriften’ die voor alle deelgebieden gelden los van de 
nieuwe stedenbouwkundige bestemming, vervolgens zijn er een aantal ‘algemene stedenbouwkundige 
voorschriften per bestemming’  en tot slot zijn er eventueel ook ‘bijzondere stedenbouwkundige voorschriften’ 
die enkel voor een bepaald deelgebied gelden.  
 
De ‘bijzondere stedenbouwkundige voorschriften’ voor het deelgebied hebben voorrang op het algemeen 
voorschrift. 
 
Meestal leggen de ‘bijzondere voorschriften’ beperkingen op t.o.v. de ‘algemene voorschriften’ , soms geven ze 
echter meer mogelijkheden: 

- Zo kunnen bijvoorbeeld de algemene stedenbouwkundige voorschriften nieuwe bebouwing verbieden, 
terwijl in de bijzondere voorschriften de mogelijkheid wordt geboden om een bestaand gebouw te 
slopen en op een andere (ruimtelijk meer geschikte) locatie her op te bouwen.  

- Zo kunnen bijvoorbeeld de algemene stedenbouwkundige voorschriften bijkomende verharding 
verbieden, maar wordt in de bijzondere voorschriften de mogelijkheid geboden om nieuwe verharding in 
functie van een functioneel fietspad aan te leggen.  

18.3. Bestaande bebouwing 

Algemeen werd ervoor gekozen om de bestaande bebouwing buiten de contour van het RUP groen te houden. 
Op die manier blijven de stedenbouwkundige mogelijkheden (zowel naar functies als verbouwingen) voor deze 

bebouwing ongewijzigd. Algemeen wordt de contour van het thematisch RUP groen, en de bijhorende groene 
bestemming, op een afstand van 3m ten opzichte van de bestaande gevellijnen ingetekend. Dit betekent dat 
beperkte uitbreidingen of kleine aanpassingen aan de bestaande gebouwen mogelijk blijven. Een afstand van 3m 
is voldoende om nog aanpassingen te kunnen doen in functie van toegankelijkheid, brandveiligheid en/of vanuit 
energetisch oogpunt. Tegelijkertijd wordt het onmogelijk om nog grootschaligere uitbreidingen (met een 
voetafdruk buiten de 3m-buffer) te doen. Op die manier wordt voorkomen dat de bestaande groene waarden 
worden aangetast of verdwijnen. Concreet zullen de gebouwen in een groenzone staan, en zal de groenzone niet 
als restruimte bij een gebouw worden ervaren.  
 
In een aantal specifieke gevallen echter, wordt de bebouwing opgenomen binnen de contour van het RUP groen. 
Dit heeft voornamelijk tot doel om bij een eventuele verbouwing te zoeken naar een meer optimale footprint in 
functie van het behoud en de verdere ontwikkeling van de groenzone. Het is hierbij uiteraard niet de bedoeling 
om de footprint van de gebouwen te laten uitbreiden. Er wordt geval per geval beschreven wat de 
mogelijkheden en/of beperkingen zijn voor deze bebouwing. 
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