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WAAROM EEN RUP GROEN?  
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UITVOERING GEWENSTE RUIMTELIJKE 
GROENSTRUCTUUR DOOR 

1) Bescherming van ca. 255 ha bestaand 
waardevol groen door herbestemming 

2) Realisatie van ca. 140 ha bijkomend groen 

 In uitvoering van de gewenste 
groenstructuur 

 Minstens op peil houden van 
effectieve natuur (tov 1999)  

 Effectieve bosuitbreiding (streefdoel 
2030: 1260  ha) 

 Klimaatadaptatieplan >  
klimaatneutrale stad: aanleg van 
groene ruimte en bossen in en rond de 
Stad 

 Aangename, leefbare en gezonde stad 

 



SITUERING VAN DE DEELGEBIEDEN 
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• Herbestemming 102 deelgebieden  
(verspreid over de stad)  

 van bestaand publiek toegankelijk groen    
 naar park of begraafpark 

 van bestaand privaat groen naar bos, 
 natuur, park of parkachtige tuin 

 om nieuw groen te realiseren: 
 herbestemming naar bos, natuur of park 

 

• Realisatie op 4 manieren:  

Bestaande groengebieden 

1)  geen verdere actie of verder gesprek met 
betrokken (semi-) publieke instantie 

2) recht van voorkoop 

 

Te ontwikkelen groengebieden 

3) subsidie aan erkende natuurverenigingen 

4) verwerving 

 



ENKELE WEETJES 
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- kleinste deelgebied: “hoek Annonciadenstraat”: 62m² 

- op vraag van eigenaars die perceel aan de Stad zullen 
schenken 

 

 

- grootste deelgebied: “Assels”: 55 ha 

 

 

- herbestemming naar groengebied door gemeentelijke 
overheid heeft geen gevolgen op bemestingsregime 



RUP-PROCEDURE 
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- 31 augustus 2017: goedkeuring startnota en procesnota 

- te beschouwen als een wensplan / ambitieplan 

- raadpleging 18 september tot en met 16 november 2017 

- betrokken eigenaars en gebruikers: mogelijkheid tot 
persoonlijk gesprek 

- adviesronde  

- gesprekken met landbouworganisaties 

- adviezen en inspraakreacties + voorstel van oplossing 
worden gebundeld in procesnota (voorjaar 2018) 

- op basis van raadpleging wordt de startnota herwerkt tot 
een ‘scopingsnota’ = de basis voor het voorontwerp van het 
RUP (voorjaar 2018) 

 



RUP-PROCEDURE: VERVOLG 
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- Goedkeuring voorontwerp (maart 2018) 

- Adviesronde (april 2018) 

- Voorlopige vaststelling ontwerp-RUP door gemeenteraad 
(juni 2018) 

- Openbaar onderzoek (september-oktober 2018) 

- Definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad (maart 
2019) 

- RUP van kracht na publicatie Staatsblad (mei 2019) 

 



EERSTE REACTIES UIT ZITDAGEN 
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- niet alle eigenaars/landbouwers zijn ingegaan op 
uitnodiging voor een gesprek: 

- te fragmentair om al algemene conclusies te trekken 

- extra zitdag 

 

- veel gehoorde opmerkingen: 

- waardeverlies 

- impact op private tuinen 

- onzekerheid over timing 

 

 

 

 

 



EERSTE REACTIES UIT ZITDAGEN - VERVOLG 
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- een aantal (jonge) landbouwers worden zwaar getroffen: 

-> verder overleg en onderzoek zeker noodzakelijk 

-> princiepsakkoord over opmaak landbouweffectenrapport  

 door VLM wordt binnenkort voorgelegd aan college 

 

 

 

 



VOORBEELDEN 
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- 102 deelgebieden 

 

- planologische bescherming van bestaande groengebieden: 

- een aantal voorbeelden op volgende slides 

- alle deelgebieden op affiches in de zaal 

 

- nieuw te ontwikkelen groengebieden: 

- worden meer in detail toegelicht 

 

 

 

 



voorbeeld bescherming bestaand publiek groen: Acaciapark 
(Gent) 



voorbeeld bescherming bestaand publiek groen: Banierpark 
+ park Wasstraat (Sint-Amandsberg) 



voorbeeld bescherming bestaand waardevol bos: 
Weverbosdreef (Gentbrugge) 



voorbeeld bescherming bestaand waardevol bos: bos UZ-
site (Gent) 



(GROTERE) NIEUW TE ONTWIKKELEN GROENGEBIEDEN 
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- Slotendries 

- Maalgaver 

- Oude Bareel 

- Rosdambeekvallei 

- Assels 

- Keuze 

- Leieoever 

 



SLOTENDRIES (OOSTAKKER) 



SLOTENDRIES (OOSTAKKER) 



SLOTENDRIES (OOSTAKKER) 



MAALGAVER (OOSTAKKER) 



MAALGAVER (OOSTAKKER) 



MAALGAVER (OOSTAKKER) 



OUDE BAREEL (SINT-AMANDSBERG) 



OUDE BAREEL (SINT-AMANDSBERG) 



OUDE BAREEL (SINT-AMANDSBERG) 



ROSDAMBEEKVALLEI (SINT-DENIJS-WESTREM) 



ROSDAMBEEKVALLEI (SINT-DENIJS-WESTREM) 



ROSDAMBEEKVALLEI (SINT-DENIJS-WESTREM) 



ASSELS (DRONGEN) 



ASSELS (DRONGEN) 



ASSELS (DRONGEN) 



KEUZE (DRONGEN) 



KEUZE (DRONGEN) 



KEUZE (DRONGEN) 



LEIEOEVER (AFSNEE) 



LEIEOEVER (AFSNEE) 



LEIEOEVER 



MERSCREENING 

36 

- Merscreening maakt deel uit van de goedgekeurde 
startnota 

 

- Conclusie: er worden geen aanzienlijke milieueffecten 
verwacht 

 

 



SITUERING BINNEN RUP-PROCEDURE 
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raadpleging 18 september tot en met 16 november 2017 

- haalbaarheid (bestemming + uitvoeringsinstrument) 
aftoetsen 

- draagvlak aftoetsen 

- visie verfijnen 

- foutjes detecteren 
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