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Algemene stedenbouwkundige voorschriften  

De stedenbouwkundige voorschriften bestaan uit een deel ‘algemene stedenbouwkundige voor-
schriften’, een deel ‘algemene stedenbouwkundige voorschriften per bestemming’ en een deel ‘bij-
zondere voorschriften’. De algemene voorschriften gelden in de mate dat de bijzondere voorschriften 
geen afwijkende regels voorzien. 
 
De onderstaande algemene voorschriften gelden voor alle deelgebieden die onder deze deelgemeen-
te vallen. 
 
 

WIJZE VAN METEN EN GEHANTEERDE BEGRIPPEN  
 

hobbylandbouw: recreatieve activiteit met ruimtelijk landbouwkundige kenmerken, zonder noemenswaardige 

bedrijfsgerichte economische invulling in de zin van het voortbrengen van plantaardige of dierlijke producten 

bestemd voor de markt 

inheemse beplanting:  beplanting die van nature (spontaan en zonder menselijke invloed) in het gebied voor-

komt. 

Principes en technieken van de natuurtechnische milieubouw: het geheel van technieken die gebruikt kunnen 

worden om bij de inrichting en het beheer van infrastructuurwerken bestaande natuurwaarden zoveel als moge-

lijk te behouden of ze te ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen om te komen tot “milieuvriendelijke” 

oplossingen voor ruimtelijke ingrepen. Een beschrijving van en toelichting bij dergelijke technieken is te vinden in 

de “Vademecums Natuurtechniek”. 

reclame-inrichtingen: dragers van merknamen van producten die te koop worden aangeboden. 

traag verkeer: niet-gemotoriseerd verkeer (hoofdzakelijk fiets- en voetgangersverkeer) 

uithangborden: Uithangborden verwijzen naar de ter plekke uitgeoefende activiteit. 

waterdoorlatende verharding: een verharding die een grote mate van infiltratie van het hemelwater in de on-

dergrond toestaat door de onsamenhangendheid van het materiaal of de vormgeving en/of porositeit van de 

gebruikte klinkers, stenen of tegels. 
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ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
 

Niet toegelaten handelingen 

In het volledige plangebied zijn volgende handelingen verboden:  

 de plaatsing van reclame-inrichtingen  

 de plaatsing van grootschalige, middenschalige of kleine windturbines; 

 de plaatsing van installaties voor mobiele telecommunicatie; 

 alle afgravingen of aanvullingen tenzij in functie van vergunde handelingen, landinrichting- en natuurbe-

heerwerkzaamheden of een goedgekeurd beheerplan (bosbeheerplan volgens het bosdecreet, beheer-

plan voor natuurreservaten volgens het natuurdecreet, een harmonisch park- en groenbeheerplan of 

een landschapsbeheerplan volgens het onroerend erfgoeddecreet). 

 het storten van vuilnis, afvalproducten of schroot (van welke aard ook) 

 opslag van materialen, vloeistoffen, gassen behalve het tijdelijk stockeren van groen- en ander afval af-

komstig van het onderhoud van de betreffende zone 

 de plaatsing van bovengrondse elektriciteits- of gascabines tenzij ter vervanging van een bestaande elek-

triciteits- of gascabine. 

 

 

Uithangborden 

In het RUP zijn enkel niet-verlichte uithangborden met een maximale oppervlakte van 1m² toegelaten ten be-

hoeve van een in een gebouw uitgeoefende functie of activiteit en bevestigd aan een bestaand gebouw. Vrij-

staande uithangborden of reclame-inrichtingen zijn niet toegelaten. 

 

waterbeheersingswerken 

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, 

zijn alle handelingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorko-

men van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, voor zover de technieken van natuur-

technische milieubouw gehanteerd worden. 
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ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PER ZONE, OVERDRUK 
OF SYMBOLISCHE AANDUIDING 
 

 

 

 

 

zone voor park (P) 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 

   

Bestemming Binnen het bebouwd weefsel bevinden zich een aantal open, groene ruimtes die als een parkruimte 

fungeren. Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de 

parken. Het gebied heeft ook een sociale functie, laagdynamische recreatie is toegelaten. Recreatie 

moet hier verstaan worden in verhouding tot de andere functies van dit gebied. Het gaat bijvoorbeeld 

over wandelen, picknicken, spelen, enz. 

 

Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw en landschapszorg toegelaten. Alle handelingen die 

nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn mogelijk voor zover de ruimtelijke samenhang van het 

gebied, de cultuurhistorische waarden, de horticulturele landschapswaarden en de natuurwaarden in 

het gebied bewaard blijven.  

 

Bestemmingsvoorschriften  

Worden aangevuld 

Inrichting Binnen het parkgebied wordt expliciet gekozen om het onbebouwde en onverharde karakter te laten 

primeren. Daarom worden nieuwe gebouwen of constructies niet toegelaten, met uitzondering van 

kleinschalige constructies gelinkt aan het gebruik van het gebied als publiek toegankelijk park. Als 

dergelijke constructies worden beschouwd: zitbanken, speeltoestellen, hondentoiletten, kunstwerken, 

publiek sanitair, vuilnisbakken, zandbakken, toegangspoortjes, wegwijzers, verlichting, 

fietsenstallingen, enz. 

Deze constructies worden bij voorkeur zo veel als mogelijk gekoppeld aan de toegangen, bestaande 

verhardingen of bebouwing. 

 

In sommige deelgebieden is het toegelaten om bestaande bebouwing te herbouwen in functie van 

optimalisatie, maar steeds gelinkt aan de bestemming. Indien dit het geval is wordt dit expliciet vermeld 

bij de specifieke stedenbouwkundige voorschriften van de betreffende deelgebieden. 

 

De vlotte toegankelijkheid en doorwaadbaarheid van parken staat voorop.  

 

Verharding wordt zo veel als mogelijk vermeden omwille van het groene karakter van de zone en in 

functie van de natuurlijke infiltratie van hemelwater. Bestaande of nieuwe paden moeten worden 

uitgevoerd in waterdoorlatende verharding. Volle verharding is enkel toegelaten in functie van 

fietspaden of verblijfsruimtes in het park. 

 

De aanleg van nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer is niet toegelaten. Bestaande wegen kunnen 

behouden worden of verplaatst worden in functie van de optimalisatie van het park of voor zover dat 

noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het 

natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid. Nieuwe parkeervoorzieningen zijn 

niet toegelaten. 

 

Bebouwing en constructies 

Worden aangevuld 



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

 
 

 

startnota (augustus 2017) 

 

Permanente inrichtingen in functie van reca (zoals terrassen) zijn verboden. 

 

Beheer Het behouden en waar mogelijk het versterken van het groene karakter van de parken staat voorop, 

zoals bijvoorbeeld het behoud van bestaande waardevolle bomen en vegetatie, enz.  

Enkel handelingen, werken en wijzigingen voor de (her)aanleg, het onderhoud en beheer van dit 

parkgebied zijn toegelaten. Indien er bestaande waardevolle vegetatie-, cultuurhistorische of 

landschapselementen aanwezig zijn, moeten deze behouden blijven. 

 

De (her)aanleg en beheer moet met respect voor de ruimtelijke samenhang en context, de 

landschapswaarden, natuurwaarden, horticulturele waarden en de eventuele cultuurhistorische 

waarden gebeuren. 

 

Inrichtingsvoorschriften 

Worden aangevuld 
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zone voor begraafpark (BP) 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 

   

Bestemming Binnen het bebouwd weefsel bevinden zich een aantal open, groene ruimtes die als begraafplaats 

functioneren. Het gebied is bestemd voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de bestaande 

begraafplaats, met bijhorende voorzieningen, zoals ontvangst, ceremonieruimte, strooiweiden enz. met 

een open en groen karakter. 

 

De parkfunctie in een ondergeschikte functie. Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het 

herstel en de ontwikkeling van het groene karakter. Natuurontwikkeling en landschapszorg zijn 

toegelaten. Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn mogelijk voor zover de 

ruimtelijke samenhang van het gebied, de cultuurhistorische waarden, de horticulturele 

landschapswaarden, de natuurwaarden en het functioneren als begraafplaats in het gebied bewaard 

blijven. 

 

Het gebied heeft ook een sociale functie, laagdynamische recreatie (zoals wandelen, fietsen, rusten, 

enz.) is toegelaten voor zover deze ondergeschikt blijft aan de begraaffunctie.  

 

Bestemmingsvoorschriften  

Worden aangevuld 

Inrichting Binnen de begraafparken wordt expliciet gekozen om het groene karakter te laten primeren. Het gebied 

wordt maximaal ontwikkeld als groene en onbebouwde ruimte. Bebouwing die niet noodzakelijk is voor 

het functioneren van de begraafplaats is niet toegelaten.  

Constructies in functie van het functioneren als begraafplaats zijn steeds toegelaten.  

Kleinschalige constructies in functie van het functioneren van het gebied als park zijn toegelaten, zoals 

zitbanken, kunstwerken, publiek sanitair, vuilnisbakken, toegangspoortjes, wegwijzers, verlichting, 

fietsenstallingen enz.  

De constructies worden bij voorkeur zo veel als mogelijk gekoppeld aan de toegangen, bestaande 

verhardingen of bebouwing. 

 

Het is toegelaten om bestaande bebouwing te herbouwen in functie van optimalisatie, maar steeds 

gelinkt aan de bestemming.  

 

De vlotte toegankelijkheid en doorwaadbaarheid van begraafparken voor traag verkeer staat voorop.  

 

Verharding wordt zo veel als mogelijk vermeden omwille van het groene karakter van de zone en in 

functie van de natuurlijke infiltratie van hemelwater. Verharding in functie van het normaal functioneren 

als begraafplaats (zoals toegangswegen voor rouwstoet, ceremonieruimte, enz.) of een fietspad is 

steeds toegelaten. 

 

Gemotoriseerd verkeer is enkel toegelaten in functie van het beheer of in functie van het normaal 

functioneren als begraafplaats (bijvoorbeeld steenkapper, begrafenisondernemer, rouwstoet, enz.) 

Wegen kunnen aangelegd, behouden of verplaatst worden in functie van de optimalisatie van het 

begraafpark of voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de 

ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid. 

Nieuwe parkeervoorzieningen zijn niet toegelaten. 

 

Bebouwing en constructies 

Worden aangevuld 

Beheer Het behouden en waar mogelijk versterken van het groene karakter van de begraafparken staat Inrichtingsvoorschriften 
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voorop, zonder afbreuk te doen aan de hoofdfunctie – het begraven. Indien er bestaande waardevolle 

vegetatie-, cultuurhistorische of landschapselementen aanwezig zijn, moeten deze maximaal 

behouden blijven, en waar mogelijk versterkt worden. 

 

De (her)aanleg en beheer moet met respect voor de ruimtelijke samenhang de landschapswaarden, 

natuurwaarden, horticulturele waarden en de eventuele cultuurhistorische waarden gebeuren. 

 

Worden aangevuld 
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zone voor bos (B) 

 

 
 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 

   

Bestemming De boszones hebben een belangrijke rol binnen het ecologisch systeem. De bossen, zowel klein- als 

grootschalig, zijn belangrijk als groene long in het bebouwd weefsel of als onderdeel van grotere 

aaneengesloten groengebieden. De boszone is bestemd om bestaand bos te behouden en nieuw bos 

te creëren. De biologische waarde van het bos moet behouden blijven en versterkt worden.  

 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de aanleg, het beheer en de 

inrichting van bos zijn toegelaten. 

 

Laagdynamische recreatie (zoals wandelen of fietsen) is toegelaten. Hoogdynamische dagrecreatie of 

verblijfsrecreatie is uitgesloten (sportvelden, golfterreinen, omvangrijke speeltuinen, permanente 

kampeervoorzieningen enz.) 

 

Bestemmingsvoorschriften  

Worden aangevuld 

Inrichting Binnen het bosgebied wordt expliciet gekozen om het groene, boomrijke karakter te laten primeren. 

Daarom is bebouwing in deze zone niet toegelaten. Enkel de noodzakelijke constructies in functie  van 

bosbeheer of het functioneren van het gebied als publiek toegankelijk bos zijn toegelaten, voor zover 

de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet wordt overschreden. Het gaat om 

constructies met een beperkte omvang. Ondergrondse constructies zijn niet toegelaten. Elke nieuwe 

constructie wordt beoordeeld op basis van de schaal, de identiteit en de landschappelijke 

inpasbaarheid in het gebied. 

Tot constructies in functie van bosbeheer worden gerekend: schuilplaats, bergplaats voor materiaal, 

enz. 

Tot constructies in functie van een publiek toegankelijk bos worden alle elementen die een sociale, 

educatieve of recreatieve functie vervullen meegerekend, zoals: kleinschalige constructies in functie 

van een avontuurlijk speelparcours, zitbanken, vuilnisbakken, toegangspoortjes, wegwijzers, 

infoborden, vogelkijkhutten, afsluitingen, enz.  

 

Voor bestaande gebouwen of constructies gelden de basisrechten voor zonevreemde constructies 

zoals vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.4.10 e.v.). 

 

De boszones worden waar mogelijk toegankelijk en doorwaadbaar, voor zover dit de ecologische 

waarde van het gebied niet aantast.  

 

Deze zone is bestemd voor bos en dient zo natuurlijk mogelijk behouden/ingericht te worden. 

Verhardingen moeten tot een minimum beperkt blijven. Alle paden voor voetgangers of 

beheervoertuigen zijn onverhard. Volle verharding is enkel toegelaten voor functionele fietspaden. De 

breedte van de paden dient beperkt te blijven tot het noodzakelijke minimum. 

  

Gemotoriseerd verkeer is niet toegelaten in de zones voor bos, tenzij in functie van het beheer ervan. 

 

Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet wordt overschreden is het 

herstellen, heraanleggen of verplaatsen van openbare wegen en nutsleidingen toegelaten. Bestaande 

openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de 

Bebouwing en constructies 

Worden aangevuld 
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kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van het bos en het natuurlijke milieu, de 

openbare veiligheid of de volksgezondheid. De principes van natuurtechnische milieubouw worden 

hierbij gehanteerd. 

 

Reliëfwijzigingen zijn enkel toegelaten in kader van een goedgekeurd bosbeheerplan of 

landschapsbeheerplan. 

 

Beheer Het boskarakter moet beschermd en versterkt worden. Het beheer en de aanplant van nieuw bos moet 

met respect voor de ruimtelijke samenhang, de landschapswaarden, natuurwaarden en de eventuele 

cultuurhistorische waarden gebeuren. Het bosdecreet is hierbij van toepassing. 

 

De hoogstammige bomen zijn een essentieel onderdeel van een bos. Het kappen van bomen is 

bijgevolg enkel toegelaten in kader van een goedgekeurd bosbeheerplan of indien dit noodzakelijk is 

(bijvoorbeeld door acuut gevaar of ziekte). Nieuwe beplanting (bomen, heesters, heggen en hagen) 

bestaan steeds uit inheemse soorten, tenzij anders vermeld wordt in een goedgekeurd bosbeheerplan. 

 

Inrichtingsvoorschriften 

Worden aangevuld 
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zone voor natuur (N) 

 

 
 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 

   

Bestemming De zones voor natuur hebben een belangrijke rol binnen het ecologisch systeem. De natuurgebieden, 

zowel klein- als grootschalig, zijn belangrijk als groene long in het bebouwd weefsel of als stapstenen 

tussen de grotere aaneengesloten natuurgebieden. De zone voor natuur is bestemd om bestaande 

natuur te behouden en nieuwe natuur- en bosontwikkeling mogelijk te maken. De biologische waarde 

van het natuurgebied moet behouden blijven en versterkt worden. 

 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de 

instandhouding en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de landschapswaarden 

zijn toegelaten. 

 

Laagdynamische recreatie (zoals wandelen of fietsen) is toegelaten. Hoogdynamische dagrecreatie of 

verblijfsrecreatie is uitgesloten (sportvelden, golfterreinen, omvangrijke speeltuinen, permanente 

kambeervoorzieningen enz.) 

 

Bestemmingsvoorschriften  

Worden aangevuld 

Inrichting Binnen de zone voor natuur wordt expliciet gekozen om de ecologische waarde van het gebied te laten 

primeren. Daarom zijn geen gebouwen toegelaten. Enkel de noodzakelijke constructies in functie van 

natuurbeheer of het functioneren van het gebied als publiek toegankelijk natuurgebied zijn toegelaten, 

voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet wordt overschreden. Het gaat om 

constructies met een beperkte omvang. Ondergrondse constructies zijn niet toegelaten. 

Tot constructies in functie van het natuurbeheer worden gerekend: schuilplaats, bergplaats voor 

materiaal, enz.  

Tot constructies in functie van een publiek toegankelijk natuurgebied worden alle elementen die een 

sociale, educatieve of recreatieve functie vervullen meegerekend: zitbanken, vuilnisbakken, 

toegangspoortjes, wegwijzers, infoborden, vogelkijkhutten, afsluitingen, enz. 

Elke nieuwe constructie wordt beoordeeld op basis van de schaal, de identiteit en de landschappelijke 

inpasbaarheid in het gebied. 

 

Voor bestaande gebouwen of constructies gelden de basisrechten voor zonevreemde constructies 

zoals vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.4.10 e.v.). 

 

De natuurgebieden zijn waar mogelijk toegankelijk en doorwaadbaar voor zover dit de ecologische 

waarde van het gebied niet aantast.  

 

Deze zone is bestemd voor natuur en dient zo natuurlijk mogelijk behouden/ingericht te worden.  

Verhardingen moeten dan ook tot een minimum beperkt blijven. Alle paden voor voetgangers of 

beheervoertuigen zijn onverhard. Volle verharding is enkel toegelaten voor functionele fietspaden. De 

breedte van de paden dient beperkt te blijven tot het noodzakelijke minimum. 

 

Gemotoriseerd verkeer is niet toegelaten in de zones voor natuur, tenzij in functie van het beheer 

ervan. 

 

Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet wordt overschreden is het 

Bebouwing en constructies 

Worden aangevuld 



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

 
 

 

startnota (augustus 2017) 

 

herstellen, heraanleggen of verplaatsen van openbare wegen en nutsleidingen toegelaten. Bestaande 

openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de 

kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van het bos en het natuurlijke milieu, de 

openbare veiligheid of de volksgezondheid. De principes van natuurtechnische milieubouw worden 

hierbij gehanteerd. 

 

Reliëfwijzigingen zijn enkel toegelaten in kader van een goedgekeurd beheerplan voor 

natuurreservaten of landschapsbeheerplan. 

 

De aanplant en het beheer van nieuw bos is toegelaten en moet met respect voor de ruimtelijke 

samenhang, de landschapswaarden, natuurwaarden en de eventuele cultuurhistorische waarden 

gebeuren. 

 

Beheer Het natuurlijk karakter moet beschermd en versterkt worden.  

 

Het kappen van bomen is enkel toegelaten in kader van een goedgekeurd beheerplan voor 

natuurreservaten of indien dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld zieke boom). Nieuwe beplanting (bomen, 

heesters, heggen en hagen) bestaan steeds uit inheemse soorten, tenzij anders vermeld wordt in een 

goedgekeurd beheerplan voor natuurreservaten. 

 

Aanplantingen met opgaand groen mogen de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het 

gebied niet hypothekeren. Er dient bij de ontwikkeling van nieuw bos steeds rekening gehouden te 

worden met belangrijke zichten, vista’s, waardevolle dreven, waardevolle parkrand- of 

perceelsrandbegroeiing, enz. 

 

Inrichtingsvoorschriften 

Worden aangevuld 
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zone voor  parkachtige tuin (PT) 

 

 
 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 

   

Bestemming Binnen het bebouwd weefsel bevinden zich een aantal tuinen die als open, groene ruimtes 

functioneren. Deze waardevolle en parkachtige tuinen zijn belangrijk als groene long in het bebouwd 

weefsel of als groene stapsteen tussen grotere groengebieden. 

 

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de waardevolle 

tuinen. De ecologische, landschappelijke en/of erfgoedwaarde van deze groengebieden moeten 

behouden en versterkt worden. 

 

Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw en landschapszorg toegelaten. Alle handelingen die 

nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn mogelijk voor zover de ruimtelijke samenhang van het 

gebied, de cultuurhistorische waarden, de horticulturele landschapswaarden en de natuurwaarden in 

het gebied bewaard blijven.  

 

Bestemmingsvoorschriften  

Worden aangevuld 

Inrichting Nieuwe bebouwing is niet toegelaten in de zone voor waardevolle tuin met uitzondering van één of 

meerdere bijgebouwen met een gezamenlijke maximum oppervlakte van 40m² per perceel. Deze 

bijgebouwen mogen maximum 3,5m hoog zijn en staan steeds in functie van het beheer van de tuin of 

in functie van het normale tuingebruik. Het gaat bijvoorbeeld over een tuinberging, speeltoestel, 

kippenhok enz. 

 

Verharding wordt vermeden omwille van het groene karakter van de zone en in functie van de 

natuurlijke infiltratie van hemelwater. Verhardingen moeten bijgevolg beperkt blijven tot het 

noodzakelijke minimum en moeten uitgevoerd worden in waterdoorlatende materialen. Volle verharding 

is niet toegelaten. 

 

Gemotoriseerd verkeer wordt uit de tuinzone geweerd. Nieuwe parkeervoorzieningen zijn niet 

toegelaten. 

 

Bebouwing en constructies 

Worden aangevuld 

Beheer Het natuurlijke karakter moet beschermd en versterkt worden. Hierbij dient rekening te worden 

gehouden met de eventuele erfgoedwaarden van het perceel. De (her)aanleg en beheer moet met 

respect voor de ruimtelijke samenhang de landschapswaarden, natuurwaarden, horticulturele waarden 

en de eventuele cultuurhistorische waarden gebeuren. 

 

De hoogstammige bomen zijn een essentieel onderdeel van de waardevolle tuin. Indien het vellen van 

een hoogstam noodzakelijk is (vb. zieke boom, …), moet deze vervangen worden door een inheemse 

boom die kan uitgroeien tot een duurzame boom. Vanuit het behoud van het cultuurhistorisch karakter 

van het park kan hiervan plaatselijk afgeweken worden. 

Indien er bestaande waardevolle vegetatie-, cultuurhistorische of landschapselementen aanwezig zijn, 

moeten deze behouden blijven. 

 

Inrichtingsvoorschriften 

Worden aangevuld 
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zone voor landbouw (LDB) 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 

   

Bestemming De zone voor landbouw is bestemd als gebied voor professioneel landbouwgebruik en is aangeduid als 

compensatie van Herbevestigd Agrarisch Gebied dat wordt omgezet naar groengebied.  

 

Hobbylandbouw is niet toegelaten. 

 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de 

instandhouding en het herstel van de landschapswaarden zijn toegelaten. 

 

Laagdynamische recreatie (zoals wandelen of fietsen) is toegelaten. Hoogdynamische dagrecreatie of 

verblijfsrecreatie is uitgesloten (sportvelden, golfterreinen, omvangrijke speeltuinen, permanente 

kambeervoorzieningen enz.) 

 

Bestemmingsvoorschriften  

Worden aangevuld 

Inrichting Binnen de zone voor landbouw wordt expliciet gekozen voor de compensatie van het agrarisch areaal 

dat elders verloren gaat bij de uitvoering van voorliggend RUP. Het is om die reden dan ook niet 

toegelaten om nieuwe bebouwing op te richten.  

 

Bestaande vergunde of als vergund beschouwde gebouwen en constructies in functie van actieve 

landbouwbedrijven kunnen behouden blijven en verbouwd of herbouwd worden.  

 

Omwille van de onbebouwde omgeving en in kader van waterbeheersing mogen er geen nieuwe 

verhardingen aangelegd worden, tenzij voor een functioneel fietspad. Beheerswegen in functie van de 

landbouwactiviteiten en wandelpaden zijn steeds onverhard. 

 

Bebouwing en constructies 

Worden aangevuld 
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zoekzone voor agrarisch gebied (LDB) - overdruk 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 

   

Bestemming Deze bestemmingsaanduiding zal in de loop van het proces vervangen worden door een concrete 

afbakening en de bestemmingsvoorschriften die horen bij “zone voor landbouw”. 

 

Bestemmingsvoorschriften  

Worden aangevuld 

Inrichting  Bebouwing en constructies 

Worden aangevuld 

Beheer  Inrichtingsvoorschriften 

Worden aangevuld 
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deelgebied Mariakerke – Welpengang                

TOELICHTINGSNOTA 

1. situering 

Het deelgebied Welpengang is gesitueerd in het noorden van Mariakerke, tussen de Groenestaakstraat en de 
Industrieweg (R4). Meer specifiek bevindt het deelgebied zich tussen de verkavelingen Wolvengracht, 
Welpengang en Breebroekstraat.  
Het deelgebied is afgebakend op basis van de geldende en goedgekeurde verkavelingen die voor deze zone van 
toepassing zijn. 

2. ruimtelijke context 

Het deelgebied wordt volledig omringd door 20e eeuwse verkavelingen. Ten zuiden van het deelgebied bevindt 
zich een privaat landgoed.  
 
Het deelgebied Welpengang bestaat voornamelijk uit grasland met en centrale rij knotwilgen. Het noorden van 
het deelgebied, grenzend aan de straat Welpengang, bestaat uit een multifunctioneel en publiek toegankelijk 
grasveld. Deze publieke ruimte wordt afgescheiden van het grasland door een rij knotwilgen. 
 
 

   
 
 
De groenzone is gekarteerd als biologisch minder waardevol gazon met meer algemene soorten (madeliefje, 
paardenbloem), soortenarm permanent cultuurgrasland met (tweede eenheid) soortenrijke grazige bermen, 
perceelsranden of taluds en bomenrijen met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg. 
 
Het betreft een deelgebied dat gedeeltelijk publiek toegankelijk is, maar dat nog verder aangelegd moet worden 
als publiek toegankelijke groengebied. De grondoverdracht en inrichting als publiek groen is echter nog niet 
doorgevoerd. Het gebied heeft een oppervlakte van 1,65 ha en is gedeeltelijk in private eigendom en gedeeltelijk 
in eigendom van de Stad Gent (westelijk gedeelte van het grasland). 

3. bestaande feitelijke toestand 

De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
luchtfoto en de feitelijke toestand.  
 
Het deelgebied Welpengang bestaat voornamelijk uit grasland. In het noorden bevindt zich een publiek 
toegankelijk grasveld. Dwars doorheen de groenzone staan twee beeldbepalende knotwilgenrijen. 

 
Het deelgebied is voor een groot deel (ca. 1,3 ha) opgenomen in het geregistreerd landbouwgebruik als grasland. 
Enkel de publiek toegankelijke groenzone behoort zit niet in landbouwgebruik. 
 

 
Figuur 1: extract uit de landbouwgebruikskaart (2016) 

4. bestaande juridische toestand 

De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van 
het bestemmingsplan dat hier geldt.  
 
Het deelgebied bevindt zich in het stedelijk gebied volgens het GRUP afbakening grootstedelijk gebied Gent en in 
de bestemming “woongebied”, “historische en/of esthetische waarde” en “parkgebied” volgens het gewestplan. 
 
Het deelgebied maakt deel uit van drie verschillende verkavelingen, waarin voorliggend deelgebied telkens is 
aangeduid als groenzone: 
- 1968 MA 010/00 
- 1968 MA 011/00 
- 1969 MA 012/00. 
 
Enkel de groenzone die in de laatst opgesomde verkaveling werd aangeduid, is overgedragen naar de Stad Gent. 
Het is deze groenzone die in de gewestplanbestemming “parkgebied” is gelegen. Dit perceel is echter niet 
publiek toegankelijk. De andere groenzones zijn nog steeds in private eigendom. 
 

5. Planningscontext 

Het deelgebied is in de gewenste groenstructuur volgens het Groenstructuurplan aangeduid als bos en als 
kleinere natuurkern. 
 
Er zijn geen specifieke toekomstplannen voor dit deelgebied gekend. 
 

6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 

Het betreft groenzones volgens de geldende verkavelingsvergunningen. Deze plek is echter nog niet 
overgedragen naar het publiek domein of het perceel dat wel in eigendom is van de Stad Gent is niet publiek 
toegankelijk. De herbestemming van het deelgebied Welpengang in het thematisch RUP groen heeft dan ook tot 
doel om de ruimtelijke optie uit de geldende verkavelingen planologisch te verankeren door middel van de 
gepaste bestemming als “zone voor park”.  
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Met deze herbestemming wordt de intentie getoond om het gebied effectief als publiek toegankelijke groenzone 
aan te leggen. Dit betekent dat er expliciet voor gekozen wordt om de groenzone ook op lange termijn te 
behouden en toegankelijk te maken.  
 
In principe is het op dit moment mogelijk om een verkavelingswijziging te vragen en de groenzones zoals 
aangeduid in de geldende verkavelingen aan te passen. Een effectieve bestemmingswijziging biedt een sterkere 
garantie dat deze plek als groengebied binnen een sterk verkaveld geheel behouden blijft. 
 
Er zijn geen bijzondere voorschriften voor dit deelgebied van toepassing. De algemene voorschriften voor “zone 
voor park” zijn geldig.  

7. uitvoering van het RUP 

Het noordelijk gedeelte is aangelegd als publiek toegankelijk groen, de bestemming is hier reeds gerealiseerd.  
 
De zuidelijke percelen zijn niet toegankelijk, de bestemming is hier nog niet gerealiseerd. Het meest westelijke 
perceel is in eigendom van de Stad Gent. Het meest oostelijke perceel is in private eigendom.  
 
Er zal verder onderzocht worden of deze percelen in het kader van de verkavelingsvergunningen nog kosteloos 
kunnen worden overgedragen aan de Stad Gent. 

8. register planbaten en planschade 

Voor dit deelgebied zijn geen planbaten van toepassing.  
 
Het deelgebied is volgens de huidige juridische context niet bebouwbaar, tenzij hiervoor een 
verkavelingswijziging gevraagd en goedgekeurd wordt. Op dit moment kan er bijgevolg geen stedenbouwkundige 
vergunning voor het bebouwen van dit gebied afgeleverd worden. Er is dan ook geen planschade van toepassing.  
 
Het deelgebied is voor een groot deel gelegen in geregistreerd landbouwgebruik. Gezien dit deelgebied een nog 
niet uitgevoerde groenzone uit een goedgekeurde verkaveling betreft, kan hiervoor geen kapitaalschade 
gevraagd worden.  

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk RUP 
worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van voorliggend gemeentelijk RUP 
vallen: 
- woongebied 
- historische en/of esthetische waarde 
- parkgebied. 
 
De geldende verkavelingen (1968 MA 010/00, 1968 MA 011/00, 1969 MA 012/00) worden niet afgeschaft. De 
verkavelingsvoorschriften leggen geen specifieke bepalingen op voor de betreffende groenzones. Er zijn bijgevolg 
geen strijdigheden tussen voorliggend RUP en de verkavelingsvergunningen. 

10.  landbouwimpact 

Het betreft een eerder klein en geïsoleerd grasland dat niet in eigendom is van een professionele landbouwer. 
Het is onduidelijk wie de gebruiker is. Navraag bij de voormalige pachter kan hierover meer duidelijkheid 
scheppen.  

Het betreft zonevreemd landbouwgebruik. Het gebied is volgens de verkavelingsvergunningen al aangeduid als 
publiek groengebied, in principe wijzigt dit dus niet voor de landbouwer. Er moet wel nog onderzocht worden op 
welke manier de gronden effectief overgedragen kunnen worden naar de Stad en opengesteld kunnen worden 
voor publiek.  
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deelgebied Wondelgem – Appelterepad               

TOELICHTINGSNOTA 

1. situering 

Het deelgebied is gelegen in de 20e eeuwse gordel in Wondelgem. Het betreft de missing link van een 
groenstrook tussen de recent opgerichte woonwijk tussen de Westergemstraat en de Fabriekstraat, en 
Spoorwegstraat ter hoogte van het kruispunt met de Morekstraat.  
 
Het betreft een strook van 4m die gelegen is in een recent aangelegde groenstrook met, op dit moment nog 
doodlopend, fietspad. Dit fietspad, ook Appelterepad genoemd, zou de fietsverbinding moeten vormen tussen 
de Molenstraat, Biesbilkstraat, Fabriekstraat en de Spoorwegstraat. Het deelgebied van het RUP groen betreft de 
missing link om de groenstrook en fietspad te kunnen doortrekken tot de Spoorwegstraat. 

2. ruimtelijke context 

Het deelgebied sluit aan op een groenstrook met fietspad. Het deelgebied zelf is momenteel ingenomen door 
caravans en stacaravans die hier permanent gestald zijn, zonder vergunning.  
 

 
 
 
Het deelgebied zelf heeft op dit moment nog geen biologische waarde, maar vormt wel de verbinding tussen 
twee biologisch waardevolle gebieden. He biologisch waardevolle gedeelte in het noorden is gekarteerd als 
verruigd grasland, het zuiden is een waardevolle loofbomenaanplant. Nog meer ten zuiden sluit het waardevolle 
bosje aan op het deelgebied “Morekstraat”. 
 

 
 
 
Het betreft een deelgebied geselecteerd als een nieuw te ontwikkelen groenzone. Het deelgebied Appelterepad 
heeft een oppervlakte van ca. 117 m² en is in private eigendom. 

3. bestaande feitelijke toestand 

De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
luchtfoto en de feitelijke toestand.  
 
Het perceel waarvan het deelgebied deel uitmaakt is volledig ingenomen door caravans en wederrechtelijk 
opgerichte constructies zoals houten bijgebouwen en afsluitingen. Geen van deze opgerichte constructies is 
vergund of kan als vergund geacht beschouwd worden.  

4. bestaande juridische toestand 

De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van 
het bestemmingsplan dat hier geldt.  

 
Het deelgebied Appelterepad is gelegen in het stedelijk gebied volgens het GRUP afbakening grootstedelijk 
gebied Gent. Het deelgebied bevindt zich in de bestemming “woongebied” volgens het gewestplan. 
 
Het deelgebied sluit aan op de verkaveling (met kenmerk 2003 WO 121/00 en 2003 WO 120/00) waarin de 
groenstrook en bijhorend fietspad zijn vastgelegd. Voorliggend deelgebied is opgenomen in het totaalplan van 
deze verkaveling “Silkose” maar maakt omwille van de eigendomsstructuur geen deel uit van de 
verkavelingsvergunning. 

5. planningscontext 

Het deelgebied is in de gewenste groenstructuur volgens het Groenstructuurplan aangeduid als onderdeel van 
het “fijnmazig groen netwerk en verweven groenstructuur in bebouwd landschap randstad”. 
 
Het gebied maakt deel uit van het totaalplan van de verkaveling Silkose, die in het noorden grenst aan het 
deelgebied. Op dit totaalplan werd het perceel langs de Spoorwegstraat aangeduid als een perceel dat wordt 
opgenomen in “een latere fase”. Deze latere fase blijkt echter moeilijk uit te voeren omwille van een 
versnipperde eigendomsstructuur. Tot op heden is de groenzone en bijhorend fietspad aangelegd tot op de 
perceelsgrens met het private perceel langs de Spoorwegstraat. 
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6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 

Het deelgebied vormt een missing link die de groenzone en het fietspad van de verkaveling Silkose verbindt met 
de Spoorwegstraat. Indien het, op dit moment doodlopende fietspad, doorgetrokken kan worden tot aan de 
Spoorwegstraat, kunnen de inwoners van Wondelgem en de verkaveling Silkose beschikken over een vlotte 
fietsverbinding richting het Westerringspoor, de Gaardeniersweg en de fietsbrug ter hoogte van de 
Wiedauwkaai. De opname van het deelgebied in het RUP groen betekent dan ook een enorme meerwaarde in 
het realiseren van een belangrijke fietsverbinding in Wondelgem. Omwille van deze reden wordt de overdruk 
“voetgangers- en fietsersverbinding” aangeduid.  
 
Daarnaast vormt dit deelgebied een ontbrekende schakel in de groenstructuur. Het vormt namelijk een 
verbinding tussen de waardevolle groenzone in de Silkose-verkaveling en het bosje langs de Spoorwegstraat en 
het parkje in de Morekstraat (eveneens deel van het thematisch RUP groen). Door de opname van het 
deelgebied in het RUP groen, kan een meer aaneengesloten groenstructuur ontstaan. 
 
Het gebied vormt een afwerking van de “openbare groenzone” zoals aangeduid in de geldende 
verkavelingsvergunningen. Omwille van deze en voorgaande redenen krijgt het deelgebied Appelterepad de 
gepaste bestemming als “zone voor park”.  
 
Het deelgebied betreft een strook van 4m breed. Dit is voldoende om een fietspad en begeleidende groenstrook 
te voorzien. Het resterende perceel langs de Spoorwegstraat heeft nog steeds een breedte van ca. 13m. Dit is 
nog voldoende breed om een vrijstaande woning op te richten met voldoende afstand tot de perceelsgrenzen 
(3m). 

7. uitvoering van het RUP 

De groenstrook is in private eigendom en de bestemming is nog niet gerealiseerd. Gezien het om een nieuw te 
ontwikkelen groengebied met fietsverbinding gaat, wordt het deelgebied opgenomen in het onteigeningsplan. 
Zonder verwerving van de gronden is het onmogelijk om de vooropgestelde bestemming te verwezenlijken. De 
aanleg van het fietspad is een doel van openbaar nut. Omwille van deze reden wenst de Stad Gent zelf initiatief 
te nemen om deze ontbrekende schakel te realiseren en daarom het gebied te verwerven. 

8. register planbaten en planschade 

De wijziging van de huidige bestemming heeft tot gevolg dat het niet meer mogelijk wordt om binnen de 
afbakening van het RUP groen te bouwen, wat in de huidige situatie in principe wel nog mogelijk is. Het blijft 
echter mogelijk om een eengezinswoning op het resterende perceel op te richten. De herbestemming heeft dus 
wel een bouwverbod voor het betreffende perceel tot gevolg. De eigenaar kan bijgevolg planschade vragen. 
 
De wijziging van het gewestplan heeft geen planbaten tot gevolg.  

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk RUP 
worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van voorliggend gemeentelijk RUP 
vallen: 
- woongebied. 
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Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 
gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 169 Groen 

 
 

 

startnota (augustus 2017) 

 

deelgebied Wondelgem – Appelterrepad: bijzondere voorschriften 

 

 

zone voor park (P) indicatieve overdruk voetgangers- en fietsersverbinding – Appelterrepad 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 

   

Bestemming De overdruk is bestemd om ingericht te worden als voetgangers- en fietspad en de hieraan 

noodzakelijk verbonden infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. 

 

De overdruk heeft de bedoeling om het Appelterrepad dat nu doodloopt af te werken en zo een vlotte 

fietsverbinding tussen de Biesbilkstraat en de Spoorwegstraat te creëren. 

 

 

  

Inrichting Het pad wordt zo ingericht dat langzaam verkeer zich steeds veilig, direct en comfortabel kan 

verplaatsen.  

 

Gemotoriseerd verkeer is op dit pad niet toegelaten, tenzij in functie van het beheer ervan. 

 

Het pad wordt ingericht met respect voor de onderliggende bestemming. 
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deelgebied Wondelgem – Lieve                   

TOELICHTINGSNOTA 

1. situering 

Het deelgebied is gelegen langs het kanaal de Lieve en de spoorweg Gent-Eeklo. Het deelgebied bevindt zich 
tussen de sociale woonwijk in de Watersnepstraat en grootschalige bedrijfsbebouwing langs de Zeeschipstraat. 
 
Het deelgebied wordt afgebakend op basis van de grens publiek domein – privaat domein en grenzend aan de 
spoorweg. 

2. ruimtelijke context 

Het deelgebied bestaat uit de waterloop De Lieve met groene oevers en een struweel/boszone tussen twee 
spoorwegen.  
 
De smalle strook groen ten westen van De Lieve is nog gekarteerd als biologisch minder waardevolle open 
bebouwing met geen of weinig opgaand groen (40 – 60 %). Binnen het deelgebied is echter geen bebouwing 
aanwezig. In het zuidelijk puntje van het deelgebied vinden we biologisch een waardevol verruigd grasland.  
Ten noorden van De Lieve en ten westen van de sporen zijn enkele percelen gekarteerd als biologisch waardevol 
soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden en als biologisch minder 
waardevol soortenarm permanent cultuurgrasland, waarvan één perceel met stilstaand water. 
Tussen De Lieve en de spoorweg zijn de percelen gekarteerd als opslag van allerlei aard (vaak op sterk verstoorde 
bodem). 
Tussen beide sporen ten slotte vinden we nog  een minder waardevol verruigd grasland op opgehoogd terrein 
met opslag van allerlei aard en een biologisch waardevolle verlaten spoorwegvegetatie met interessante 
bermvegetatie met als tweede eenheid verruigd grasland. 
 

 
 
Het betreft een deelgebied geselecteerd omwille van de bestaande natuurwaarden en mogelijkheden om deze 
verder te ontwikkelen. Het deelgebied heeft een oppervlakte van 2,13 ha. Het is in eigendom van de Stad Gent, 
met uitzondering van twee percelen in de zuidelijke punt van het bosje tussen de spoorwegen. Dit is in private 
eigendom. 

3. bestaande feitelijke toestand 

De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
luchtfoto en de feitelijke toestand.  
 
Het gebied bestaat uit groene oevers langs de Lieve en een struweel/bosje tussen de spoorwegen. 

4. bestaande juridische toestand 

De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van 
het bestemmingsplan dat hier geldt.  
 
Het deelgebied Lieve is gelegen in het stedelijk gebied volgens het GRUP afbakening grootstedelijk gebied Gent. 
Het deelgebied bevindt zich in de bestemming “woongebied” volgens het gewestplan. 
 
De Lieve is sinds 2005 beschermd als monument “De loop van de Lieve tussen Buitensingel en Industrieweg”. 
 
De Lieve is een geklasseerde waterloop van derde categorie. 

5. planningscontext 

Ruimtelijk Structuurplan Gent 
In het Ruimtelijk Structuurplan Gent is de Lieve opgenomen als integraal waterbeheerproject, als onderdeel van 
de gebieden van de ruimtelijk-natuurlijke structuur. De doelstelling voor deze gebieden is het geven van ruimte 
voor het herstel van de ecologische verbindingsfunctie van waterlopen. Voornamelijk kleinere beekvalleien 
komen in aanmerking, alsook enkele rivieren en beken in stedelijke omgeving. Voor sommige waterlopen is een 
totaalproject noodzakelijk; op sommige plaatsen wordt een individuele, natuurgerichte aanpak voorgesteld. 
 
De Lieve is eveneens de natuurlijke drager voor Groenas 8. De groenassen zijn landschappelijk structurerende 
elementen en dragers van de natuurlijke structuur. De groenassen hebben bovendien een recreatieve functie. 
 
Groenstructuurplan 
Het deelgebied is op de gewenste groenstructuur volgens het Groenstructuurplan aangeduid als onderdeel van 
het “fijnmazig groen netwerk en verweven groenstructuur in bebouwd landschap randstad” en gelegen langs 
infrastructuurgroen (spoorweg) en een groene recreatieve as (de Lieve). 
 
Actieprogramma De Lieve 
In 2002 werd, naar aanleiding van het eindrapport “Inventarisatie en kwaliteitsonderzoek van de waterloop ‘De 
Lieve’ (Gent)” een actieprogramma opgemaakt.  
Het algemeen ruimtelijk streefdoel is een groen lint langs het traject van de Lieve, waar op geregelde afstanden 
verbrede ‘stapstenen’ voor de natuur worden ingericht. Op deze wijze kan natuur opnieuw penetreren tot in het 
stadscentrum. Daarnaast moet ook uitgewerkt worden waar deze groenas kan dienen als fietsas en waar 
cultuurhistorische aspecten aan bod kunnen komen. Voorliggend deelgebied is een dergelijke stapsteen. 
 
Een derde natuurstapsteen op de Lieve-as kan gecreëerd worden waar de Lieve parallel loopt met de spoorweg 
ter hoogte van Vledermuisstraat en Watersnepstraat. Aan beide zijden van de waterloop is er voldoende ruimte 
voorhanden om aan natuurinrichting te doen. De rechteroever is zacht glooiend, en heeft een goed ontwikkelde 
dubbele bomenrij (populier). De linkeroever omvat de spoorwegberm, waar nu enkele ‘volkstuintjes’ liggen. De 
spoorlijn splitst zich, en tussen beide sporen bevindt zich een bosje (op een verhoogd terrein). De Lieve zelf is in de 
laatste bocht voor de spoorwegbrug duidelijk aan het verlanden. Daarom wordt deze zone prioritair geruimd. Er 
wordt onderzocht of deze wat lichtjes kan geherprofileerd worden, waarbij dan een moeraszone gecreërd kan 
worden (2003). 
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De rechteroever kan eventueel op middenlange termijn als fiets- en wandelpad uitgebouwd worden. 
 
De mogelijkheden voor de uitbouw van deze stapsteen natuur moeten onderzocht worden. In overleg met de 
NMBS (cfr. GNOP-actie EA7, overleg met spoorwegen) kan eventueel al op korte termijn voor een eerste gedeelte 
van de zone een inrichtings- en beheersplan opgesteld worden (2004). 
Daarna kan werk gemaakt worden van een inrichtings- en beheersplan voor de volledige stapsteen (2004). 
Na eventueel de nodige verwerving te hebben gedaan (2004/2005), wordt het inrichtingsplan uitgevoerd 
(2005/2006). 
 
Ook een uitbreiding langs beide kanten behoort tot de mogelijkheden en onderzoek naar eigenaars en 
mogelijkheden moet uitgevoerd worden (2004). De inrichtingswerken van de uitbreiding stapsteen 3 
Spoorwegberm worden uitgevoerd (2006/2007). 
 
onderzoek tot bouw van assistentiewoningen 
De sociale huisvestingsmaatschappij de Volkshaard, eigenaar van de sociale wijk langs de Watersnepstraat, 
onderzoekt of de garageboxen ten noorden van de Watersnepstraat en grenzend aan het deelgebied Lieve 
gesloopt kunnen worden in functie van bijkomende sociale woningen. Het is hierbij de bedoeling om een 
wandelpad langs de oever te creëren. Mogelijk wordt in het kader van dit project een groter gedeelte van de 
oeverstrook overgedragen naar het openbaar domein. Er zijn hier echter nog geen goedgekeurde plannen voor 
gekend. 
 

 
 
 

6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 

Het deelgebied Lieve is op dit moment grotendeels biologisch waardevol maar heeft nog veel kansen om uit te 
groeien tot nog waardevollere natuur. Het gebied is dan ook aangeduid als één van de natuurstapstenen langs de 
Lieve. Om de bestaande natuur in Gent planologisch te beschermen wordt ervoor gekozen om deze plekken een 
gepaste planologische bestemming te geven. Bovendien wordt er met een herbestemming naar “zone voor 
natuur” expliciet voor gekozen om hier aan natuurontwikkeling te doen, conform de beleidskeuzes uit het 
Ruimtelijk Structuurplan Gent en het actieprogramma voor de Lieve. Op die manier krijgt de waterloop de kans 
om uit te groeien tot een volwaardige natuurlijke drager. 
 
Het is wenselijk het gebied doorwaadbaar te maken voor wandelaars. Een wandelpad langs de Lieve zou een 
verbinding kunnen vormen tussen de Vledermuisstraat en de Benningsbrugstraat. Dit pad is ook opgenomen in 

het actieprogramma voor De Lieve. Omwille van deze reden wordt een indicatieve overdruk “voetgangers- en 
fietsersverbinding” aangeduid.  

7. uitvoering van het RUP 

De bestemming is gerealiseerd en het deelgebied is in eigendom van de Stad Gent, met uitzondering van de twee 
percelen in de zuidelijke driehoek tussen de twee spoorwegen. Indien de eigenaar afstand zou willen doen van 
deze grond, is de Stad Gent bereid om een aankoop te overwegen. In die zin wordt het perceel aangeduid als een 
gebied waar recht van voorkoop voor de Stad Gent van toepassing is. 

8. register planbaten en planschade 

De wijziging van het gewestplan heeft geen planbaten tot gevolg. Gezien het perceel in eigendom is van de Stad 
Gent is geen planschade van toepassing.  

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk RUP 
worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van voorliggend gemeentelijk RUP 
vallen: 
- woongebied. 
 
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 
gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 169 Groen 

 
 

 

startnota (augustus 2017) 

 

deelgebied Wondelgem – Lieve: bijzondere voorschriften 

 

 

zone voor natuur (N) indicatieve overdruk voetgangers- en fietsersverbinding – Lieve 

 

 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 

   

Bestemming De overdruk is bestemd om ingericht te worden als wandelpad en de hieraan noodzakelijk verbonden 

infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. 

 

De overdruk heeft de bedoeling om een wandelverbinding tussen de Kapiteinstraat en de 

Benninsbrugstraat, langs de Lieve, te creëren. 

 

 

  

Inrichting Gemotoriseerd verkeer is op dit pad niet toegelaten, tenzij in functie van het beheer ervan. 

 

Het pad wordt ingericht met respect voor de onderliggende bestemming. 
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deelgebied Wondelgem – Morekstraat                 

TOELICHTINGSNOTA 

1. situering 

Het deelgebied is gelegen op de hoek van de Morekstraat met de Spoorwegstraat in Wondelgem. De afbakening 
van het deelgebied komt overeen met het kadastraal perceel. 

2. ruimtelijke context 

Het betreft een hoekperceel met grasvlakte. Het gebied is publiek toegankelijk maar is niet ingericht als park. Het 
grenst aan een brede beboste strook langs de Spoorwegstraat. Deze strook maakt geen deel uit van het 
thematisch RUP groen. 
 

 
 
Het deelgebied Morekstraat heeft geen specifieke biologische waarde. Het aanpalende bosje is gekarteerd als 
biologisch waardevolle opslag van allerlei aard (vaak op sterk gestoorde gronden), op opgehoogd terrein.  
 

 
 
Het deelgebied is een bestaand publiek toegankelijk groengebied. Het heeft een oppervlakte van 0,65 ha en is in 
eigendom van de NMBS. 

3. bestaande feitelijke toestand 

De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
luchtfoto en de feitelijke toestand.  

 
Het perceel bestaat uit een gazon grenzend aan een beboste strook langs de Spoorwegstraat. Het betreft een 
publiek toegankelijk groengebied zonder specifieke parkinrichting. 

4. bestaande juridische toestand 

De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van 
het bestemmingsplan dat hier geldt.  
 
Het deelgebied Morekstraat is gelegen in het stedelijk gebied volgens het GRUP afbakening grootstedelijk gebied 
Gent.  
 
De gewestplanbestemming van het gebied is gedeeltelijk “parkgebied” en gedeeltelijk “woongebied”.  
 
Het deelgebied bevindt zich ook in volgende bestemmingen volgens het BPA W-18 Westerringspoor: 
- zone voor halfopen bebouwing 
- zone voor koeren en tuinen 
- zone voor voortuinstroken (bouwvrije stroken). 

5. Planningscontext 

In de gewenste groenstructuur volgens het Groenstructuurplan maakt het deelgebied Morekstraat deel uit van 
het “fijnmazig groen netwerk en verweven groenstructuur in bebouwd landschap randstad”.  
 
Er zijn geen specifieke plannen voor dit deelgebied gekend. 

6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 

Het betreft een bestaand parkje dat behoort tot de publiek toegankelijke groengebieden van Gent. Om de 
parken in Gent planologisch te beschermen wordt ervoor gekozen deze de gepaste bestemming als “zone voor 
park” te geven. Op die manier wordt de garantie geboden dat het park behouden kan blijven en de 
toegankelijkheid ervan gegarandeerd wordt, ook bij een eventuele verkoop van het perceel.  
 
Voor het deelgebied zijn geen bijzondere voorschriften van toepassing. De algemene stedenbouwkundige 
voorschriften voor “zone voor park” zijn geldig. 

7. uitvoering van het RUP 

Gezien het een bestaand parkje betreft, is de nieuwe bestemming reeds gerealiseerd. Er hoeven dus geen 
specifieke acties ondernomen te worden. 
 
Het parkgebied is niet in eigendom van de Stad Gent of is geen openbaar domein. Indien de eigenaar afstand zou 
willen doen van dit perceel, is de Stad Gent bereid om een aankoop te overwegen. In die zin wordt het perceel 
aangeduid als een gebied waar recht van voorkoop voor de Stad Gent van toepassing is. 

8. register planbaten en planschade 

De wijziging van het BPA heeft geen planbaten tot gevolg.  
 
Het perceel kan binnen de geldende bestemming en stedenbouwkundige voorschriften bebouwd worden, voor 
het deelgebied Morekstraat kan bijgevolg planschade gevraagd worden. 
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9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk RUP 
worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van voorliggend gemeentelijk RUP 
vallen: 
- parkgebied 
- woongebied. 
 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA W-18 Westerringspoor strijdig met het voorliggend 
gemeentelijk RUP worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van voorliggend 
gemeentelijk RUP vallen: 
- zone voor halfopen bebouwing 
- zone voor koeren en tuinen 
- zone voor voortuinstroken (bouwvrije stroken). 
 
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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deelgebied Wondelgem – Pieter Cieterslaan                 

TOELICHTINGSNOTA 

1. situering 

Het deelgebied is gelegen in de 20e eeuwse verkavelingen in Wondelgem. Het betreft het park bij het 
dienstencentrum en het commissariaat van Wondelgem, een driehoekig groengebied tussen de Pieter 
Cieterslaan, de Marmotstraat en de Egelstraat en een groenzone op de hoek van de Pieter Cieterslaan met de 
Schildpadstraat. 
 
Het dienstencentrum, dat op een apart kadastraal perceel is gelegen, maakt geen deel uit van het thematisch 
RUP groen. De afbakening van het RUP volgt de perceelsstructuur, met uitzondering van de voorzijde van het 
gebouw, daar wordt ligt de contour van het RUP groen op een afstand van 3 m ten opzichte van de gebouwen.  

2. ruimtelijke context 

Het huidige dienstencentrum van Wondelgem was vroeger het kasteel van Ruyenhove, later kasteel de Ghellinck 
de Walle. Nog later werd dat het gemeentehuis en nu is het een dienstencentrum. 
Rond 1800 liet André de Ghellinck het kasteel terug opbouwen en het park met de vijver aanleggen. In 1964 
werd het domein verkaveld en werd het kasteel als gemeentehuis ingericht. In het park ligt een vijver. Het is een 
plek waar vissers graag vertoeven, in de schaduw van de hoge bomen die er staan. 
 
Palend aan het kasteelpark bevindt zich tussen de woonstraten een centrale groenzone. Het onbebouwd perceel 
op de hoek van de Pieter Cieterslaan en de Schildpadstraat, eveneens ingericht als parkzone, vormt de 
verbinding tussen beide groengebieden. 
 

   
 
 

 

Figuur 1: extract uit de Ferrariskaart (1771-1778) 

 
Het parkje is als volgt gekarteerd: aan de zijde van de Kweepeerstraat vinden we een biologisch waardevolle 
loofhoutaanplant met als tweede eenheid naaldhoutaanplant zonder ondergroei in de noordelijke hoek en een 
biologisch waardevolle aanplant van grove den in de zuidelijke hoek. Verder is het park gekarteerd als minder 
waardevol gazon met meer algemene soorten (madeliefje, paardenbloem) met als tweede eenheid goed 
ontwikkelde, oude loofhoutaanplant met midden in een biologisch waardevolle recent gegraven plas.  
Het driehoekig perceel ingesloten tussen de Egelstraat, de Marmotstraat en de Pieter Cieterslaan is aangeduid 
als gazon met meer algemene soorten (madeliefje, paardenbloem) en als tweede eenheid loofhoutaanplant. 
 

 
 
Het betreft een bestaand publiek toegankelijk groengebied. Het deelgebied Pieter Cieterslaan heeft een totale 
oppervlakte van 1,3 ha en is in eigendom van de Stad Gent. 

3. bestaande feitelijke toestand 

De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
luchtfoto en de feitelijke toestand.  
 
Het betreft enerzijds een kasteelpark met grote waterpartij en anderzijds een ruime groenzone tussen 
woonstraten. Deze laatste groenzone is ingericht als een gazon met verschillende volgroeide hoogstambomen. 
Hier bevindt zich eveneens een elektriciteitscabine met overdekte zitplaats. 

4. bestaande juridische toestand 

De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van 
het bestemmingsplan dat hier geldt.  

 
Het deelgebied Pieter Cieterslaan is gelegen in het stedelijk gebied volgens het GRUP afbakening grootstedelijk 
gebied Gent. Het deelgebied bevindt zich in de bestemming “woongebied” volgens het gewestplan. 
 
Oorspronkelijk was het kasteeldomein veel groter, dit werd echter verkaveld in 1962 (1962 WO 045/00). Het 
kasteeldomein en de driehoekige groenzone zijn respectievelijk als “zone voor openbaar nut” en 
“beplantingsstrook” aangeduid. Het tussenliggend perceel is volgens de verkaveling een bouwperceel. 
 
De volledige zone rondom het deelgebied zoals opgenomen in het thematisch RUP groen, is opgenomen in het 
gemeentelijk RUP stedelijk wonen. 
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Het voormalige kasteel, nu het dienstencentrum en commissariaat, is opgenomen op de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed “Kasteel de Ghellinck de Walle” (ID 26936). Dit kasteel valt buiten de afbakening van het 
deelgebied. 

5. planningscontext 

Het deelgebied is in de gewenste groenstructuur volgens het Groenstructuurplan aangeduid als kasteelpark en 
als onderdeel van het “fijnmazig groen netwerk en verweven groenstructuur in bebouwd landschap randstad”. 
 
Er zijn geen toekomstplannen gekend voor het gebied. 

6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 

Het kasteelpark en de groenzone aan de Marmotstraat worden op dit moment als groenzone aangeduid in de 
geldende verkaveling. Met de definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP stedelijk wonen zal de 
verkaveling worden opgeheven. Dit betekent dat hiermee ook de planologische bescherming van het parkgebied 
verdwijnt. In die zin wordt de groenzone, die uit het RUP stedelijk wonen wordt gehouden, in voorliggend RUP 
groen herbestemd naar “zone voor park”. Op die manier wordt de garantie geboden dat de toegankelijke 
groenzone ook als dusdanig blijft behouden. 
 
Volgens de geldende verkaveling is het onbebouwde perceel, op de hoek van de Pieter Cieterslaan en de 
Schildpadstraat bebouwbaar. In de feitelijke toestand is dit perceel echter aangelegd als publiek toegankelijke 
groenzone. Dit perceel is een restant van het kasteelpark dat oorspronkelijk veel ruimer was dan het huidige 
park. Bovendien verbindt dit perceel het kasteelpark en de groenzone aan de Marmotstraat tot 1 groenzone. 
 
Voor het deelgebied zijn geen bijzondere voorschriften van toepassing. De algemene stedenbouwkundige 
voorschriften voor “zone voor park” zijn geldig. 

7. uitvoering van het RUP 

Het park is in eigendom van de Stad Gent, en de nieuwe planologische bestemming als “zone voor park” is reeds 
gerealiseerd. Er worden bijgevolg geen verdere acties ondernomen. 

8. register planbaten en planschade 

De wijziging van het gewestplan heeft geen planbaten tot gevolg. Gezien het deelgebied in eigendom is van de 
Stad Gent is geen planschade van toepassing. 

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk RUP 
worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van voorliggend gemeentelijk RUP 
vallen: 
- woongebied. 
 
De verkaveling (verk. 1962 WO 045/00 -dd.14/02/1963) wordt opgeheven. 
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deelgebied Wondelgem – Zandbergen                  

TOELICHTINGSNOTA 

1. situering 

Het deelgebied Zandbergen situeert zich in het noorden van Wondelgem, tussen de R4, de Zeeschipstraat en de 
spoorweg. 
 
Het deelgebied is een onderdeel van het speelbos Zandbergen en wordt afgebakend op basis van het 
gewestplan. Een groot deel van het speelbos bevindt zich in de gewestplanbestemming “parkzone”, dit gedeelte 
is dan ook geen onderdeel van het thematisch RUP groen. Enkel het noordelijke deel van het bos, palend aan de 
begraafplaats van Wondelgem, valt binnen de contour van het RUP groen. 

2. ruimtelijke context 

Wondelgem heeft een wild en natuurrijk speelbos waar je 1001 avonturen kan beleven. Een bos met steile 
hellingen, omgevallen bomen, verborgen plekjes en geheimzinnige sluipweggetjes. Ideaal om kampen te 
bouwen, in bomen te klimmen en sluipspelletjes te spelen. Of om van de natuur te genieten. 
De Zandbergen zijn het veiligst bereikbaar via de doorsteek op het einde van de Uitvangstraat, langs de sporen, 
onder de brug van de Zeeschipstraat. 
 
Het bos is gekarteerd als biologisch waardevolle opslag van allerlei aard (vaak op sterk gestoorde gronden), op 
opgehoogd terrein. De groenstrook langs de spoorlijn is aangeduid als biologisch waardevol soortenrijk, 
bloemrijk gazon met soorten van schrale bodem en als tweede eenheid loofhoutaanplant. 
 

 
 
Het betreft een bestaand waardevol bos dat publiek toegankelijk is. Het gebied heeft een oppervlakte van 1,95 
ha en is in eigendom van de Stad Gent. 

3. bestaande feitelijke toestand 

De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de 
luchtfoto en de feitelijke toestand.  
 
Het betreft een speelbos, dat voor iedereen toegankelijk is en ook gebruikt wordt door de scouts. 

4. bestaande juridische toestand 

De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van 
het bestemmingsplan dat hier geldt.  
 
Het deelgebied Zandbergen is gelegen in het stedelijk gebied volgens het GRUP afbakening grootstedelijk gebied 
Gent. Het deelgebied bevindt zich in de bestemming “zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut” 
volgens het gewestplan. 

5. planningscontext 

In de gewenste groenstructuur volgens het Groenstructuurplan is het deelgebied Zandbergen aangeduid als bos 
en als kleinere natuurkern.  
 
Er zijn geen specifieke toekomstplannen voor dit gebied gekend. 

6. motivatie wijziging en gewenste bestemming 

Het betreft een bestaand bos dat behoort tot de publiek toegankelijke groengebieden. Om de publiek 
toegankelijke groengebieden én de bestaande bossen in Gent planologisch te beschermen wordt ervoor gekozen 
deze de gepaste bestemming als “zone voor bos” te geven. 
 
Het deelgebied is een onderdeel van de gewenste bosstructuur in Gent en is onderdeel van een kleinere 
natuurkern. Het vervult eveneens een belangrijke recreatieve rol. Binnen de bestemming als zone voor bos 
kunnen de Zandbergen uiteraard behouden blijven als toegankelijk groengebied en als speelbos. 
 
Voor het deelgebied zijn geen bijzondere voorschriften van toepassing. De algemene stedenbouwkundige 
voorschriften voor “zone voor bos” zijn geldig. 

7. uitvoering van het RUP 

Het park is in eigendom van de Stad Gent, en de nieuwe planologische bestemming als “zone voor bos” is reeds 
gerealiseerd. Er worden bijgevolg geen verdere acties ondernomen. 

8. register planbaten en planschade 

De wijziging van het gewestplan heeft geen planbaten tot gevolg. Gezien het deelgebied in eigendom is van de 
Stad Gent is geen planschade van toepassing. 

9. voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan strijdig met het voorliggend gemeentelijk RUP 
worden opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van voorliggend gemeentelijk RUP 
vallen: 
- zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. 
 
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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