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1 Inleiding. De procesnota: wat? 

De procesnota is een op zich zelf staande nota en omschrijft het volledige planningsproces. Het is 
een evolutief document: in de startfase zal dit nog zeer beperkt zijn, maar het document groeit aan 
naarmate het proces vordert. 

De procesnota heeft een louter toelichtende waarde en is enkel een feitelijk relaas van de te 
doorlopen procedure en de ondernomen stappen. De procesnota is voor het publiek als het ware 
een 'leeswijzer" van de doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen.  

De procesnota omvat o.a.: 

 de samenstelling van het planteam, 
 de lijst van de betrokken en te betrekken actoren, 
 de lijst van (advies)instanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen (zoals in 

voorkomend geval de erkende MER- of VR-deskundigen), 
 de verschillende doorlopen en geplande processtappen, 
 de wijze van communicatie en van participatie, 
 het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan. 

Deze procesnota is evolutief, en kan in de loop van het planningsproces aangevuld worden met 
gewijzigde of nieuwe processtappen, stakeholders, tussentijdse beslissingen, participatiemomenten, 
…  

De procesnota en eventuele aanpassingen eraan worden op de website van de Stad Gent ter 
beschikking gesteld. 
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2 Planteam en deskundigen 

2.1 Planteam 

Het planteam is na de startnota uitgebreid met een aantal bijkomende ruimtelijke planners, alsook 
met een afvaardiging vanuit de Dienst Economie voor de opvolging van de aspecten rond landbouw.  
 
Het planteam bestaat op heden uit volgende leden: 
 

- Liesbeth De Smet, ruimtelijk planner 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning  
Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Stad Gent 
 

- Koen Lepla, ruimtelijk planner 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning  
Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Stad Gent 
 

- Ann Coussement, ruimtelijk planner 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning  
Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Stad Gent 
 

- Bruno Minnebo, ruimtelijk planner 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning  
Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Stad Gent 
 

- Debbie De Spiegeleire, ruimtelijk planner 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning  
Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Stad Gent 
 

- Sofie Custers, adjunct van de directie en ruimtelijk planner 
Groendienst 
Departement Publieke Ruimte 
Stad Gent 
 

- Sylvie Fosselle, adjunct van de directie 
Dienst Economie 
Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Stad Gent 

 
- Pieter Van Bulck, adjunct van de directie 

Dienst Milieu en Klimaat  
Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Stad Gent 
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2.2 Deskundigen 

Screening van de milieueffecten 
Voor de screening van de milieueffecten werd beroep gedaan op volgende deskundigen:  
Antea Group: 

- Cedric Vervaet (accountmanager) 
- Sofie Claerbout (MER-deskundige fauna en flora) 
- Marijke Verhasselst (adviseur) 

 
Landbouweffectenrapport 
Naar aanleiding van de raadpleging werd beslist een landbouweffectenrapport op te maken. Dit 
werd opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), in samenwerking met de Stad Gent.  
Het LER onderzocht de impact op de aanwezige landbouw in volgende deelgebieden: Assels, Drie 
Leien, Halewijn, Hondelee, Keuze, Leieoever, Maalgaver, Marcel Herpelinckstraat, Oude Bareel, 
Rijvissche, Rosdambeekvallei, Slotendries. Het rapport is toegevoegd als een bijlage bij het 
voorontwerp. De methodiek en resultaten van het onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 13 van de 
algemene toelichtingsnota.  

 
Onderzoek naar de inrichting en mogelijke realisatiestrategieën in 9 deelgebieden:  
Voor volgende deelgebieden werd een externe studieopdracht gelanceerd: 

- Assels 
- Keuzekouter 
- Keuzemeersen 
- Rosdambeekvallei 
- Sint-Denijslaan 
- Leieoever 
- Slotendries 
- Maalgaver 
- Oude Bareel 

 
De opdracht werd gegund aan de tijdelijke vereniging van Fris in het Landschap en Voorland. 
De opdracht omvat het uitwerken van een ruimtelijk wensbeeld voor de bovengenoemde 
deelgebieden. De eindresultaten van de studieopdracht zijn nog niet gevalideerd door het college 
van burgemeester en schepenen. De tussentijdse resultaten die betrekking hebben op de 
bestemmingsplannen en voorschriften werden vertaald naar het voorontwerp. De studie vormt, na 
validatie van de resultaten, de basis voor de verdere gesprekken noodzakelijk voor de concrete 
uitwerking van de realisatiestrategie en het flankerend beleid (zie verder). De verfijning van de 
realisatiestrategie en de verdere uitwerking van de flankerende maatregelen gebeurt tussen de 
goedkeuring van het voorontwerp RUP en de goedkeuring van het ontwerp RUP.  
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3 Reeds doorlopen planningsprocedure 

3.1 Voorbereidende fase 

In de voorbereidende fase heeft het planteam uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke op te 
nemen deelgebieden. Het college van burgemeester en schepenen keurde op 10 juni 2016 een 
eerste selectie van bestaande waardevolle groengebieden goed waarvan het wenselijk is om deze 
een groene bestemming te geven (park, bos of natuur).  
Tevens werd een selectie gemaakt van de deelgebieden die in aanmerking komen voor de realisatie 
van de gewenste groenstructuur door natuur- en bosontwikkeling. Voor deze deelgebieden werden 
ruimtelijke concepten opgemaakt waarop de concrete afbakening en gewenste bestemming is 
gebaseerd.  
 
Het college van burgemeester keurde vervolgens op 16 maart 2017 het concept-RUP Groen goed. Dit 
concept bevatte de algemene toelichtingsnota, de afbakening van de verschillende deelgebieden en 
een toelichting per deelgebied met de gewenste herbestemming en inrichting.  
 
Ten opzichte van de selectie, goedgekeurd op 10 juni 2016, werden in het concept bijkomend 
volgende deelgebieden opgenomen: 

- Gent centrum – Apostelhuizen, 
- Gent centrum – Zuiderbegraafplaats 
- Gent centrum – Bloemekenspark fase 3 
- Wondelgem – Morekstraat 

 
In het concept-RUP werd tevens een voorstel uitgewerkt in functie van de compensatie van het door 
de Vlaamse Regering herbevestigde agrarisch gebied. Een aantal bestaande groengebieden die 
worden herbestemd via het thematisch RUP Groen zijn namelijk gelegen in herbevestigd agrarisch 
gebied. Conform de geldende omzendbrief moeten deze gebieden gecompenseerd worden door 
middel van een planologische ruil.  
 
In de voorbereidende fase van de startnota werd overlegd met volgende adviesinstanties: 

- Departement Omgeving (voorheen Ruimte Vlaanderen) – overleg met betrekking tot de 
verhouding tot de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De informatie hieromtrent is 
verwerkt in het toelichtend gedeelte bij de deelgebieden in kwestie.  

- Het Departement Landbouw en Visserij maakte een landbouwimpactstudie op voor een 
aantal deelgebieden. De informatie uit de landbouwimpactstudie is verwerkt in het 
toelichtend gedeelte bij de deelgebieden in kwestie. 

- Agentschap Wegen en Verkeer – overleg met betrekking tot de afstemming op het 
planningsproces gewestelijk RUP Op- en afrittencomplex Drongen E40. 

 
Op 2 mei 2017 zijn de algemene doelstellingen van het RUP Groen tevens een eerste keer besproken 
op de GECORO.  
 

3.2 Startnota 

Op basis van het goedgekeurde concept-RUP werden de potentiële milieueffecten ingeschat. De 
conceptnota werd op basis hiervan en na juridisch controle binnen de stedelijke administratie verder 
uitgewerkt tot een startnota. Het merscreeningsrapport werd toegevoegd aan de startnota.  
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Ook de impact op de landbouw werd verder onderzocht, onder meer op basis van een opgemaakte 
landbouwimpactstudie van het Departement Landbouw en Visserij. De methodiek van de door de 
Stad uitgevoerde analyse en de eerste conclusies voor de respectievelijke deelgebieden zijn 
opgenomen in de startnota.  
 
Verder zijn ten opzichte van het goedgekeurde concept volgende deelgebieden in de startnota 
geschrapt/toegevoegd: 

- Het deelgebied Zwartekobensbeek werd geschrapt aangezien werd vastgesteld dat de beide 
graslanden hun natuurlijke waarde verloren zijn. 

- Het deelgebied ‘DOMO’ werd toegevoegd op basis van het masterplan waar het college van 
burgemeester op 24 mei 2017 akte van nam.  

- Het deelgebied ‘Veergrep’ werd toegevoegd. Dit is een bestaand waardevol parkje in een 
dens bebouwde buurt. Het parkje is in eigendom van de Stad Gent. Een planologische 
bescherming is aangewezen.  
 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de startnota goedgekeurd op 31 augustus 2017.  

3.3 Raadpleging en adviesronde 

Adviesinstanties 
 
Na de goedkeuring van de startnota heeft het college op 14 september 2017 advies ingewonnen bij 
volgende adviesinstanties: 

- de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) en de MINA-raad; 
- het Departement Omgeving 
- het Agentschap Onroerend Erfgoed  
- het Departement Landbouw en Visserij  
- het Departement Cultuur, Jeugd en Media 
- de Vlaamse Landmaatschappij  
- het Agentschap Natuur en Bos  
- het Agentschap Innoveren en Ondernemen  
- het Agentschap Wonen-Vlaanderen 
- Waterwegen en Zeekanaal NV 
- het Agentschap Wegen en Verkeer 
- de Vlaamse Milieumaatschappij 
- de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
- de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen 
- het polderbestuur van Moervaart en Zuidlede 
- de watering der Assels 
- de watering Oude Kale en Meirebeek 
- Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
- Infrabel 
- Sport Vlaanderen  
- Toerisme Vlaanderen 
- OVAM 
- het Vlaams Energieagentschap 

 
Een samenvatting van de adviezen is weergegeven in de adviezenmatrix, bijgevoegd als bijlage bij de 
scopingsnota. Hierin is ook aangeven hoe de verschillende elementen uit de adviezen zijn 
opgenomen in het proces van het RUP. Advieselementen die betrekking hebben op de algemene 
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methodiek van het RUP werden verwerkt in de scopingsnota en in de algemene toelichtingsnota van 
het voorontwerp (bijvoorbeeld methodiek van de te onderzoeken impact op de landbouw of een 
verduidelijking van de samenhang van de gebieden in de gewenste ruimtelijke groenstructuur). Ook 
het merscreeningsrapport werd verfijnd op basis van de adviezen.  
 
In het advies van de Vlaamse Waterweg werd voor bepaalde deelgebieden aangegeven dat er geen 
interferentie met de waterweg kon zijn. Dit is inderdaad niet de bedoeling. De interpretatie kan 
mogelijks te wijten zijn aan de schaal van de plannen, zoals uiteengezet onder hoofdstuk 7.3 van de 
toelichtingsnota.  
 
Opmerkingen die betrekking hebben op specifieke deelgebieden zijn mee in overweging genomen bij 
de uitwerking van het voorontwerp.  
 
Raadpleging 
De raadpleging is gehouden van maandag 18 september tot en met donderdag 16 november 2017. 
Deze raadpleging is aangekondigd door: 

- een aanplakkingsbericht van 11 september 2017, 
- een bericht in de kranten De Standaard en het Nieuwsblad van 7 september 2017 en Het 

Laatste Nieuws van 8 september 2017, 
- een bericht in het Belgisch Staatsblad van 11 september 2017, 
- een bericht op de website van de Stad Gent, vanaf 11 september 2017. 

 
Tijdens de raadpleging werden meer dan 200 inspraakreacties ontvangen. Het overzicht werd als 
bijlage bij de scopingsnota toegevoegd.  
 
Tijdens de raadpleging werd tevens een participatiemoment georganiseerd op 9 oktober 2017. Het 
verslag hiervan werd tevens toegevoegd als bijlage bij de scopingsnota.  
 
Daarnaast zijn er zitdagen voor de betrokken eigenaars in de deelgebieden georganiseerd. Deze 
zitdagen vonden plaats op 27, 28 en 29 september 2017. De betrokken eigenaars kregen de kans zich 
in te schrijven voor deze zitdagen zodat zij persoonlijk konden worden geïnformeerd over de 
doelstellingen van dit plan, vragen konden stellen en eventuele bezorgdheden konden uiten. In 
totaal werden ca. 140 betrokken eigenaars ontvangen.  
 

3.4 Scopingsnota 

3.4.1 Algemene aanpassingen 
De algemene toelichtingsnota van de startnota vormde de basis voor de scopingsnota en is op basis 
van de adviesronde en de raadpleging aangevuld op volgende punten:  
 

- Algemeen: de toelichtingsnota en de merscreening werden verfijnd en genuanceerd op basis 
van de adviezen en de inspraakreacties. De elementen die zijn aangepast zijn terug te vinden 
in de adviezenmatrix, opgenomen als bijlage. Daarin werd ook aangegeven welke elementen 
verder ruimtelijk onderzoek vragen en in het verder planproces zullen onderzocht worden. 
De inspraakreacties die betrekking hebben op de methodiek van de merscreening werden 
aangeduid in het overzicht van de inspraakreacties.  

- Aanpassingen in hoofdstuk 5 waarin meer duiding wordt gegeven met betrekking tot de 
selectiecriteria van de deelgebieden. Dit hoofdstuk werd aangevuld met volgende 
elementen: 
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o Verduidelijking van de methodiek van de selectie van de deelgebieden, gebaseerd op 
het collegebesluit van 10 juni 2016.  

o Verduidelijking van de Gentse biologische waarderingskaart als onderlegger voor de 
selectie van de deelgebieden ter bescherming van waardevolle natuur of bos. 

o De afweging voor het toevoegen van nieuwe deelgebieden op basis van de 
suggesties in de inspraakreacties en adviezen. 

- Aanpassingen in hoofdstuk 9 waar  
o de structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent werd toegevoegd als basis voor dit plan. 

Deze structuurvisie werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 22 mei 
2018.  

o de samenhang van de gebieden in dit plan en hoe dit plan bijdraagt aan de realisatie 
van de gewenste ruimtelijke groenstructuur op stedelijk niveau werd verduidelijkt. 

- Hoofdstuk 12 met betrekking tot de compensatie van het herbevestigd agrarisch gebied 
werd verder genuanceerd. 

- Hoofdstuk 13 werd aangevuld met de methodiek van het onderzoek van de impact op de 
landbouw van dit plan. Hier werd ook omschreven hoe de individuele landbouwers hierin 
werden betrokken.  

- Hoofdstuk 14 omtrent de veiligheidsrapportering werd aangevuld op basis van het advies van 
de Vlaamse Dienst Veiligheidsrapportage. 

- Hoofdstuk 15 werd genuanceerd op basis van het advies van het Departement Omgeving. 
- Er werd een hoofdstuk toegevoegd met betrekking tot de scoping van de milieueffecten 

waarbij op basis van een analyse van de inspraakreacties en adviezen wat de aanzienlijkheid 
van de milieueffecten kan zijn door potentiële planaanpassingen.  

 
De beoordeling van de milieueffecten van het plan voor de nieuw toe te voegen deelgebieden werd 
aangevuld in de merscreening. 

 

3.4.2 Toe te voegen deelgebieden  
Naar aanleiding van de reacties uit de raadpleging werd op basis van de selectiecriteria (hoofdstuk 5; 
algemene toelichtingsnota) beslist volgende deelgebieden toe te voegen aan het RUP Groen: 
 
Boerenhof: 
Het betreft een voormalig garageboxencomplex, dat het volledige binnengebied in beslag nam. In dit 
binnengebied zijn een aantal jaren geleden de bestaande bergingen en garages gesloopt. Een ingang 
situeert zich aan de Pannestraat, een andere ingang is gelegen aan de Victor Frisstraat.  
Het terrein is een aantal jaren geleden aangekocht door de Stad Gent.  
Het centrale gedeelte is momenteel een publiek toegankelijk groengebied, wat door de 
buurtbewoners is ingericht met moestuinen, een speeltuin, enz. 
Het betreft een gerealiseerd en bestaand park dat behoort tot de publiek toegankelijke 
groengebieden.  
 
Maria Goretti: 
Het betreft een binnengebied gelegen in een zeer dens bebouwd bouwblok. Dit bouwblok is een 
onderdeel van een woongebied gekneld tussen verkeersinfrastructuur (Gasmeterlaan, Neuzeplein, 
Blaisantvest en trambrug). 
De Stad Gent kon dit terrein met de bijhorende bebouwing aankopen.  
Het betreft een publiek toegankelijk gebied wat in de toekomst als park zal ingericht worden. Het 
heeft een oppervlakte van ca. 2500 m² en is in eigendom van de Stad Gent. 
Het betreft een park dat behoort tot de publiek toegankelijke groengebieden.  
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Reigerspark: 
Het betreft een groengebied in een dicht bebouwde buurt, zonder openbaar groen. Dit deelgebied is 
de enige kans om in deze buurt bijkomend woongroen te voorzien. Vele omliggende woningen 
beschikken niet over een tuin. 
Het betreft een bestaand groengebied, dat mits aankoop, en een beperkte inrichting openbaar kan 
gemaakt worden ten behoeve van de buurt. Het inrichten van dit gebied als buurtpark was, met 773 
stemmen, een van de geselecteerde projecten voor het Burgerbudget. De Stad Gent ondersteunt dus 
de vraag om dit gebied in te richten als een publiek toegankelijk groengebied zodat de opname in het 
RUP Groen een consequente en te verantwoorden keuze is.  
 
Watermuntpark: 
Het betreft een bestaand openbaar park dat als dusdanig ingericht is en onderhouden wordt door de 
stedelijke Groendienst. Dit park is op de biologische waarderingskaart gekarteerd als biologisch 
waardevol.  
 
Sleutelbloempark: 
Het betreft een bestaand groengebied, dat behoort tot de publiek toegankelijke groengebieden.  
Dit park is bovendien een schakel in de groenklimaatas 1 “Dampoort- Oostakker”. Deze groenzone 
wordt intensief gebruikt door de buurtbewoners en door de plaatselijke jeugd: zowel een lagere 
school als een scoutsvereniging grenzen aan dit groengebied. Het behoud en verder inrichten van dit 
gebied als buurtpark ‘Wilde Bernadette’ was een van de (niet-geselecteerde) projecten voor het 
Burgerbudget. Het project haalde wel 872 stemmen binnen. 
 
 
Lotusbos: 
Een groot gedeelte van dit gebied heeft op dit moment een grote biologische waarde. In het RUP 
Groen wordt expliciet gekozen om de bestaande waardevolle natuur- en bosgebieden een gepaste 
bestemming te geven, zodat deze gebieden een planologische bescherming krijgen en niet meer 
aangesneden kunnen worden. Bovendien is het gebied geselecteerd in het groenstructuurplan als 
kleinere natuurkern.  
 
Prelaatsdreef: 
Deze dreef betreft een historisch relict van de aantakking van het kasteel van Zwijnaarde op de 
dorpskern.  
Deze dreef heeft een grote biologische waarde. In het RUP Groen wordt expliciet gekozen om de 
bestaande waardevolle natuur- en bosgebieden een gepaste bestemming te geven, zodat deze 
gebieden een planologische bescherming krijgen en niet meer aangesneden kunnen worden.  
 

3.4.3 Niet weerhouden toe te voegen deelgebieden 
 
Volgende gebieden werden in de raadpleging gesuggereerd als toe te voegen, maar werden niet 
weerhouden:  
 
Gent – Lumatsite: 
Het betreft een binnengebied, in private eigendom, gelegen in de wijk Rijsenberg. Momenteel 
bevindt zich een loods op het gebied. Het deelgebied voldoet niet aan de selectiecriteria. Bovendien 
is het gebied gelegen in het RUP Rijsenberg. Binnen dit RUP werd de zone bestemd als projectzone 
waarbij minimaal een oppervlakte van 1.200m² publiek groen moet voorzien worden. Er zijn geen 
aanleidingen om de doelstellingen en bestemmingen van dit gebied te herzien ten opzichte van de 
keuzes gemaakt in het RUP Rijsenberg.  
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Gent – Redersplein: 
Hoewel het deelgebied momenteel een publiek toegankelijke groenzone betreft, is in het RUP 
Stedelijk Wonen expliciet de keuze gemaakt een woonbestemming aan dit gebied toe te kennen. 
Binnen het RUP Groen zijn voor Muide Meulestede andere deelgebieden opgenomen waarbij de 
publiek toegankelijke groenzone wordt beschermd.  
 
Gent – Vossenpark: 
Dit gebied is in eigendom van de UGent en wordt momenteel tijdelijk gebruikt als publieke 
groenzone. In de omgeving van dit terrein zijn momenteel verschillende ruimtevragen, ook van de 
eigenaar van dit terrein. Vooraleer kan nagedacht worden over een herbestemming van dit gebied is 
een ruimere studie nodig over de omgeving van dit deelgebied en hoe de verschillende ruimtevragen 
in de omgeving kunnen ingepast worden. Er wordt voor geopteerd gebieden met een te grote 
complexiteit niet op te nemen in het RUP Groen (zie hoofdstuk 5.4).  
 
Gentbrugge – Pinguïnstraat: 
Het betreft een publiek toegankelijk groengebied van ca. 1ha. De bescherming van dit groengebied 
werd vastgelegd in het RUP Stedelijk Wonen waarbij het gebied werd bestemd als parkgebied. 
 
Mariakerke – Kollekasteelstraat: 
Het betreft een privaat perceel waarvan een beperkt deel is opgenomen in de BWK als verruigd 
grasland. Voor het perceel werd op 29/06/2017 een verkaveling goedgekeurd voor de realisatie van 
een woonproject. Er zijn onvoldoende aanleidingen om deze keuze te herzien. Het perceel maakt 
geen deel uit van de te realiseren groenstructuur, is geen publiek toegankelijk groengebied en de 
biologische waarde is beperkt.  
 
Mariakerke scoutsterrein Kollekasteel: 
Het betreft een privaat perceel momenteel in gebruik als scoutsterrein. Het perceel is geen openbare 
groenzone en heeft een beperkte biologische waarde. Het voldoet niet aan de selectiecriteria.  
 
Sint-Amandsberg – Isidoor De Vosstraat: 
Het betreft een privaat perceel waarvan de bestemming momenteel is vastgelegd door het RUP 
Synghemkouter. Er is geen aanleiding deze bestemming te herzien. De bestemming voorziet in een 
afwerking van de woningrij aan de straatzijde en een zone voor tuinen dieperliggend. Het betreft 
geen publiek toegankelijke groenzone. Volgens de BWK zijn de percelen aangeduid als minder 
waardevol met waardevolle elementen. Dit is niet voldoende doorslaggevend om de bestemming te 
wijzigen en de woningrij niet te vervolledigen zoals voorzien in het huidige RUP.  
 
Sint-Amandsberg – Wolterslaanpark: 
Dit bestaande park is reeds een deelgebied in het RUP Groen.  
 
Sint-Amandsberg – Serafijnstraat: 
De groene bestemming in het RUP Groenas 1 en het BPA Campo Santo bieden reeds voldoende 
bescherming aan het bestaand bosje.  
 
Sint-Denijs-Westrem – Leieoevers: 
Het betreft een reeks percelen met woningen met tuin aangrenzend aan de Leie. De bestemming 
voor deze percelen is vastgelegd in het BPA Afsnee Dorpskom. Het betreft een complex gebied dat 
meer gebiedsgericht moet benaderd worden, mocht het wenselijk geacht worden de bestemming te 
herzien.  
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Sint-Denijs-Westrem – kasteeltuinen: 
Er werd geopteerd om in principe geen kasteelparken op te nemen in het RUP Groen. Voor deze kasteelparken 
is een meer gebiedsgerichte en cultuurhistorische benadering noodzakelijk. Deze parken zijn immers 
onlosmakelijk verbonden met de kasteelgebouwen.Er zijn enkele uitzonderingen in het RUP Groen waarbij 
delen van de kasteelparken werden opgenomen omdat ze onderdeel vormen van de bestaande natuur- en 
bosgebieden of er een duidelijk af te bakenen deel is van het kasteelpark dat een hoge biologische waarde 
heeft en waarbij de herbestemming geen impact heeft op de stedenbouwkundige mogelijkheden voor de 
woning.  

 
Wondelgem – groenzone Lisdoddestraat: 
Het betreft een privaat perceel dat momenteel een landbouwgebruik heeft. Het is geen publiek 
toegankelijk groengebied en heeft geen biologische waarde volgens de BWK.  
 
Zwijnaarde- begraafplaatsen: 
In het RUP Groen zijn twee begraafplaatsen opgenomen: de Zuiderbegraafplaats en de 
Westerbegraafplaats. Deze zijn opgenomen omwille van hun biologische waarde volgens de BWK. De 
begraafplaats in Zwijnaarde heeft geen biologische waarde volgens de BWK.  
 
Zwijnaarde – bosjes tussen E40 en N60: 
Het betreft een bos gelegen aansluitend aan het Technologiepark in Zwijnaarde. Voor deze omgeving 
is momenteel een RUP-procedure opgestart. De afweging voor deze zone zal gemaakt worden 
binnen dat proces.  
 
Zwijnaarde – Don Bosco – voetbal en atletiek: 
Het betreft de sportvelden bij de school. Sportvelden die niet gelegen zijn in een publiek 
toegankelijke groenzone worden niet gevat onder de noemer publiek toegankelijke groengebieden. 
De sportvelden hebben ook geen biologische waarde.  
 
Zwijnaarde – jaagpad: 
De zone is bestemd voor watergebonden bedrijvigheid. Er is geen aanleiding deze bestemming te 
herzien. Mocht dit toch wenselijk geacht worden vraagt dit een gebiedsgerichte benadering in 
samenhang met het aanpalende industrieterrein.  
 
Zwijnaarde – terrein voetbalclub Hondelee: 
Dit perceel is bestemd als zone voor sportterreinen volgens het BPA Hondelee. Er is geen aanleiding 
deze bestemming te herzien. Sportvelden die niet gelegen zijn in een publiek toegankelijke 
groenzone worden niet gevat onder de noemer publiek toegankelijke groengebieden. De sportvelden 
hebben ook geen biologische waarde.  
 
Zwijnaarde – Tijarm: 
De bestemming als buffergebied volgens het gewestplan biedt reeds voldoende bescherming voor 
het bestaande bos.  
 
Zwijnaarde – privaat bosje Ten Bos: 
Het betreffen twee private percelen gelegen in een residentiële woonwijk die momenteel bebost 
zijn. Volgens de biologische waarderingskaart zijn ze gekarteerd als residentiële woonwijk met zeer 
veel opgaand groen. De percelen hebben momenteel een woonbestemming.  
De percelen hebben wel enige biologische waarde, maar dit wordt rekening houdend met het reeds 
grote aandeel groen in de omgeving en het feit dat de percelen geen onderdeel zijn van een ruimere 
groenstructuur als onvoldoende doorslaggevend geacht voor een herbestemming.  
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Wondelgem – Driemasterpark: 
Het betreft een terrein, gelegen in industriegebied, dat momenteel is ingericht als een tijdelijk 
openbaar buurtpark op basis van een beheersovereenkomst tussen de Stad Gent en de vzw 
Wondelgem Swingt. 
Rekening houdend met de verschillende ruimtevragen voor dit terrein en de aansluiting bij het 
naastgelegen industriegebied vraagt dit terrein een doordachte inrichting en meer studiewerk over 
de vraag of dit terrein geheel of gedeeltelijk kan ingericht worden als publiek toegankelijk 
groengebied. Er wordt voor geopteerd gebieden met een te grote complexiteit niet op te nemen in 
het RUP Groen (zie hoofdstuk 5.4).  
 
Scaldisstraat: 
Dit deelgebied is gelegen tussen twee appartementsgebouwen, gelegen aan de Scaldisstraat en 
bestaat uit een bouwperceel waarop zich een bosje zich heeft ontwikkeld. Het gebied van ca. 
1.000m² is in private eigendom, weliswaar niet afgesloten. Het wordt momenteel gebruikt als 
woongroen voor de directe (buurt)bewoners. 
Het is semipublieke groenzone, weliswaar met een privaat karakter. Het gebied is volgens de 
biologische waarderingskaart gekarteerd als minder waardevol met waardevolle elementen.  
Het deelgebied komt dus slechts deels tegemoet aan de selectiecriteria.  
Het groen is deels reeds beschermd door de bestemming als zone voor buffergroen en zone voor 
koeren en tuinen volgens het BPA Nijverheidskaai. Rekening houdend met de configuratie van de 
omliggende bebouwing zijn de reële bebouwingsmogelijkheden van het perceel beperkt. 
Er wordt geoordeeld dat de karakteristieken van het deelgebied onvoldoende doorslaggevend zijn 
om als deelgebied opgenomen te worden in het RUP Groen.  
 

3.4.4 Vragen tot uitbreiding van deelgebieden 
 
Behoudens de vraag voor het toevoegen van deelgebieden werd in de scopingsnota ook gemotiveerd 
waarom op volgende vragen tot uitbreiding niet wordt ingegaan: 
 

Pastorij Zwijnaarde: 

Voor wat betreft de uitbreiding van het deelgebied van de pastorij van Zwijnaarde werd beslist niet 
in te gaan op deze vraag. De tuin en de walgracht rondom de pastorij maakt onlosmakelijk onderdeel 
uit van de pastorij en liggen ook op hetzelfde kadastraal perceel. In dat opzicht geldt dezelfde logica 
als bij de kasteeltuinen. Omwille van de relatie met de bebouwing op het perceel 
(uitbreidingsmogelijkheden, mogelijke functiewijzigingen, enz.) hebben deze percelen geen 
eenduidige functie. De voortuin is wel opgenomen gezien deze gelegen is op een ander kadastraal 
perceel.  

 

De Lieve: 
Ook de vraag voor een uitbreiding van het deelgebied Lieve om de connectie te maken met de 
Evergemsesteenweg werd niet weerhouden. Op 2 augustus 2002 geeft het college van burgemeester 
en schepenen de visietekst ‘Duurzame ontwikkelingsvisie voor de waterloop De Lieve’ goedgekeurd. 
Een ontwikkelingsvisie waarin de nodige acties voor sanering, voor het ecologische herstel van de 
waterloop en voor het uitwerken van een inrichtings- en beheerplan worden uiteengezet. Daarbij 
wordt in vier natuurstapstenen voorzien. Het deelgebied De Lieve komt overeen met 
natuurstapsteen 3 ‘Spoorwegberm’ (Watersnepstraat). Een doorsteek voor fietsers en wandelaars is 
(op termijn, na realisatie van brugje) mogelijk tussen de Watersnepstraat Benninsbrugstraat. 
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Leieoever: 

De gevraagde uitbreiding van de deelgebieden Afsnee Leieoever en de uitbreiding met de 

dienstenzone van het deelgebied Keuze betreffen aanhorigheden bij de autoweg infrastructuur 

waarvoor de Stad Gent niet bevoegd is. Door de vluchtelingenproblematiek ter hoogte van de 

dienstenzone is een bosuitbreiding op deze plek bovendien niet wenselijk.  

 

Sas- en Bassijnwijk: 

Voor de verdere uitvoering van de omgeving van het deelgebied Sas- en Bassijnwijk nam het college 

op 15 december 2011 kennis van het synthesedocument voor de ruimtelijke afwerking van deze 

omgeving. Daarin werd geopteerd om de bestaande wachtgevels verder af te werken. Binnen dit 

plan werd een evenwicht gezocht tussen bebouwing, openbare groenzones en het opvangen van de 

hoge parkeernood in de buurt. De afbakening van het RUP Groen is gebaseerd op dit 

synthesedocument, waarbinnen de afweging werd gemaakt.  

3.5 Tussentijds overleg 

3.5.1 Overleg met de betrokken middenveldorganisaties 
Na de goedkeuring van de startnota werden er een aantal overlegmomenten ingelast met de 
betrokken middenveldorganisaties. Zo werd in het najaar 2017 en begin 2018 overleg gepleegd met 
Natuurpunt, met de Boerenbond en met ABS.  

 12-09-2017: overleg met Natuurpunt (Bart Vangansbeke) met een vertegenwoordiging van het 
planteam (Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Groendienst);  

 3-10-2017: GECORO en MiNaRaad, waarin Natuurpunt en Boerenbond vertegenwoordigd zijn 

 16-10-2017: overleg met Boerenbond (Loes De Wulf en Geert De Rycke) met een 
vertegenwoordiging van het planteam (Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Groendienst 
en Dienst Economie); 

 23-10-2017: overleg met ABS (Paul Cerpentier) met een vertegenwoordiging van het planteam 
(Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Groendienst en Dienst Economie);  

 18.01.2018: overleg met Boerenbond (Loes De Wulf, Steven De Roo) (Paul Cerpentier van ABS 
liet zich verontschuldigen) met een vertegenwoordiging van het planteam (Dienst Stedenbouw 
en Ruimtelijke Planning, Groendienst en Dienst Economie); 

 05.06.2018: tussentijds overleg met Natuurpunt, Boerenbond en ABS met een 
vertegenwoordiging van het planteam (dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Groendienst 
en dienst Economie in het kader van de externe studie voor de op te maken inrichtingsschetsen 
van 9 deelgebieden uit het RUP groen. Hier werd de tussentijdse evolutie van het voorontwerp 
voorgelegd. Ook werd gepolst naar de bereidheid tot verdere samenwerking in functie van de 
concrete uitwerking van de realisatiestrategie en flankerende maatregelen na de goedkeuring 
van het voorontwerp.  

 

3.5.2 Overleg met betrokken eigenaars 
 
Deelgebied Halvemaanstraat – Louis Cloquetstraat 
Op 5 december 2017 hadden vertegenwoordigers van het planteam (Groendienst) een gesprek met 
een vertegenwoordiger van het CLB bestuur (Raf Verstraete). De bezorgdheden over inrichting  en 
gebruik werden meegeven. Het perceel wordt momenteel kosteloos ter beschikking gesteld aan de 
stad (met precaire overeenkomst), naar aanleiding daarvan is de vraag gesteld om vrijgesteld te 
worden van belasting op onbebouwde percelen. Dit wordt verder bekeken door de stadsdiensten.  
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Deelgebied Bijloke site  
Op 23 april 2018 stond het groenRUP op de agenda van de regiegroep Bijloke site. Een 
vertegenwoordiger van het planteam is het groenRUP deelgebied Bijlokesite gaan toelichten. De 
contour van het deelgebied is in overeenstemming gebracht met de nota visie, strategie en actieplan 
 
Deelgebieden Ter Toren en Groenvinkstraat 
Voor de deelgebieden Ter Toren en Groenvinkstraat hebben de eigenaars tussen de raadpleging en 
het voorontwerp een aangepast projectvoorstel voorgelegd aan de dienst stedenbouw. Deze 
projectvoorstellen stelden een aanpassing van de contour van het RUP Groen voor. De 
projectvoorstellen zijn op heden nog onvoldoende uitgewerkt om de haalbaarheid van de 
projectvoorstellen afdoende te kunnen inschatten. Dit vraagt verdere een uitwerking en bijstelling 
van de projectvoorstellen waarbij niet alleen het groen maximaal gevrijwaard blijft, maar tevens een 
kwalitatieve stedenbouwkundige inpassing in de omgeving voorop staat. Daarbij moeten de 
potenties van de volledige sites (vb. ook bebouwing en ruimte aan de straatzijde) in kaart gebracht 
worden en moet de samenhang met de bestaande bebouwing en met de omgeving beter bestudeerd 
worden. Voor het deelgebied Groenvinkstraat is met andere woorden een gevalideerd masterplan 
voor hele site van het woonzorgcentrum noodzakelijk. Voor het deelgebied Ter Toren is een 
gevalideerd projectvoorstel noodzakelijk voor de betrokken percelen én percelen van de bestaande 
bebouwing aan de Sint-Bernadettestraat.  
De contour en de ambitie uit de startnota voor deze deelgebieden blijft behouden, maar op basis van 
een door de Stad Gent gevalideerd masterplan/projectvoorstel kan de contour in het verdere proces 
van het RUP geëvalueerd worden. 
 
 
Deelgebieden UZ De Pintepark en UZ De Sterre 
Hetzelfde principe is tevens van toepassing op de deelgebieden UZ De Pintepark en UZ De Sterre. 
Tijdens de raadpleging werden voor deze sites een aantal aanpassingen gesuggereerd op basis van 
voorstellen uitgewerkt door de UGent en het UZ. De ‘masterplannen’ waar in de raadpleging naar 
verwezen wordt zijn op vandaag echter nog onvoldoende uitgewerkt en doorgesproken met de Stad 
Gent. De contour en de ambitie uit de startnota voor deze deelgebieden blijft behouden, maar op 
basis van een door de UGent en Stad Gent gevalideerd masterplan voor de sites kan de contour in 
het verdere proces van het RUP geëvalueerd worden. Dit standpunt werd meegedeeld op het 
periodiek ambtelijk overleg met de UGent van 22 juni 2018.  
 
Deelgebieden Jozef Guislaininstituut en De Deynesite 
Op 19 maart 2018 werd een overleg georganiseerd in aanwezigheid van de betrokken stadsdiensten, 
de  stadsbouwmeester en vertegenwoordigers van de Broeders van Liefde samen met de architecten 
aangesteld door de Broeders van Liefde. De masterplannen van drie sites van de Broeders van Liefde 
(Jozef Guislain, De Deynesite en Stropkaai ) werden naast elkaar gelegd en de voor- en nadelen ervan 
werden besproken. (De site Stropkaai maakt geen onderdeel uit van RUP Groen).  
 
Alle aanwezige partijen konden instemmen met een aanpassing van het deelgebied De Deynesite 
waarbij de contour met bestemming bos beperkt wordt uitgebreid en met een aanpassing van het 
deelgebied Jozef Guislain waarbij een deel van de bestaande bebouwing mee wordt betrokken in het 
deelgebied teneinde een optimalisatie van groenzone en de bebouwing mogelijk te maken. De 
doelstellingen en reden van herbestemming van delen van de sites (beschermen van het bestaande 
groen) blijven daarbij ongewijzigd. 
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Deelgebied Sint-Denijslaan 
Op 4 juni 2018 vond een gesprek plaats tussen een eigenaar uit het deelgebied en de dienst 
stedenbouw. De eigenaar richtte een brief aan het stadsbestuur waarbij de ongerustheid over een 
acceptabele vergoeding werd geuit. De bezorgdheden hieromtrent zullen meegenomen worden in 
het verdere procesverloop. In het voorontwerp bevestigt het stadsbestuur voorlopig wel de ambities 
en doelstellingen voor het deelgebied.   
 
De Kromme Boom 
Op 7 juni 2018 hadden vertegenwoordigers van het planteam (Groendienst) een gesprek met de 
vertegenwoordigers van de vzw Kromme Boom. De vzw Kromme Boom schetste de geschiedenis en 
de werking van het bedrijf en de bezorgheden voortvloeiend uit een eventuele herbestemming van 
haar gronden in het RUP Groen. Uit het gesprek werd duidelijk dat een integrale benadering van de 
werking van de Kromme Boom noodzakelijk is en dat de lokale verankering een absolute 
randvoorwaarde is bij het uitwerken van oplossing in samenspraak met de vzw. Om de werking van 
deze sociale organisatie te kunnen vrijwaren werd beslist de contour van het RUP (ten noorden van 
de R4) aan te passen.   

4 Voorontwerp: wijzigingen ten opzichte van de startnota en de 
scopingsnota 

4.1 Aanpassingen aan de algemene toelichtingsnota en stedenbouwkundige 
voorschriften 

4.1.1 Algemene toelichtingsnota 
 
Er werd verder gewerkt op de algemene toelichtingsnota zoals goedgekeurd in de scopingsnota. 
Volgende zaken werden aangepast en verder uitgewerkt:  

 De afweging van nieuwe toe te voegen gebieden en de vragen tot uitbreidingen van 
deelgebieden werd opgenomen in deze procesnota  

 Het hoofdstuk rond het herbevestigd agrarisch gebied werd herwerkt op basis van de 
aanpassingen aan de deelgebieden en de beslissing over de woonuitbreidingsgebieden in de 
Structuurvisie 2030  

 De conclusies uit het landbouweffectenrapport werd aangevuld bij het hoofdstuk impact op 
de landbouw (hoofdstuk 13). Dit landbouweffectenrapport wordt integraal toegevoegd als 
bijlage bij het RUP. 

 De scoping is aangevuld voor wat betreft de deelgebieden waarbij de contour beperkt is 
uitgebreid ten opzichte van de startnota  

 De toelichtingsnota en waar nodig de plannen van de bestaande toestand zijn verfijnd wat 
betreft de waterlopen op basis van de adviezen  
 

4.1.2 Stedenbouwkundige voorschriften 
 

De algemene en bijzondere stedenbouwkundige voorschriften zijn uitgewerkt:  

 Hierbij werden technische aanhorigheden mogelijk gemaakt via de algemene voorschriften 
om tegemoet te komen aan het advies van Elia.  

 Ook werden fiets- en wandelpaden mogelijk gemaakt via algemene voorschriften (onder 
bepaalde voorwaarden). Dit heeft als gevolg dat de bijzondere voorschriften hieromtrent 
komen te vervallen.  
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 In de algemene voorschriften voor de zone voor park werden spelmogelijkheden en 
buurtsport ook mogelijk gemaakt. Dit heeft ook als gevolg dat dit in de bijzondere 
voorschriften voor bepaalde deelgebieden komt te vervallen. 
 
  

4.2 Aanpassingen voor de verschillende deelgebieden 

 

4.2.1 Nieuwe deelgebieden 
 
In de scopingsnota werd beslist volgende 7 nieuwe deelgebieden toe te voegen: 

- Boerenhof 
- Maria Goretti 
- Reigerspark 
- Watermuntpark 
- Sleutelbloempark 
- Lotusbos 
- Prelaatsdreef 

 
In de definitieve goedkeuring van de Structuurvisie Ruimte voor Gent werd tevens de optie genomen 
het voormalige voetbalveld ten noorden van de Kloosterstraat in eerste instantie toe te voegen aan 
het RUP Groen. De herbestemming zal ook ingebracht worden in het proces van het gewestelijk RUP 
voor de ombouw van de wisselaar E40/N466 waarin ook de buffering van de snelweg en bijhorende 
infrastructuur moet worden opgenomen.  
 
Voor deze nieuwe deelgebieden werden aanvullend de milieueffecten onderzocht. Deze milieu-
effectenscreening is toegevoegd als bijlage bij het voorontwerp. Ten opzichte van de scopingsnota 
werd ook de milieueffecten gescreend van het deelgebied Kloosterstraat. Dit wordt toegevoegd aan 
de scoping.  

 

4.2.2 Deelgebieden zonder opmerkingen tijdens de raadpleging 
Voor onderstaande deelgebieden werden tijdens de raadpleging geen opmerkingen ontvangen. De 
doelstellingen voor deze deelgebieden blijven behouden. De toelichtingsnota en het grafisch plan 
werd verfijnd, de stedenbouwkundige voorschriften werden uitgewerkt. De reden van 
herbestemming is gemotiveerd in de respectievelijke toelichtingsnota’s van de deelgebieden.  
 

Nr.  Deelgebied Aanpassing/opmerking 

102 Loodsenstraat  

106 Westerringspoor – deel 
Fluweelstraat 

 

107 Wielewaalbosje Geen bijzondere voorschriften noodzakelijk; fiets- en 
wandelpad is mogelijk volgens algemene voorschriften 

120 Acaciapark  

121 Jan Palfijn  

123 Boerderijpark  

124 Charles L’Epeeplein Bijzondere voorschriften uitgewerkt in functie van 
bestaande parking 

125 Gebroeders De Smetstraat Geen bijzondere voorschriften noodzakelijk; toegang is 
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mogelijk volgens algemene voorschriften 

127 Luizengevecht  

129 Pierkenspark Bijzondere voorschriften uitgewerkt in functie van de 
reca-functie 

143 Coyendanspark Geen bijzondere voorschriften noodzakelijk; 
kleinschalige constructies in functie van 
tentoonstellingen en gevelafwerking is mogelijk 
volgens algemene voorschriften 

144 Désiré Fiévestraat  

145 Emile Braunplein Bijzondere voorschriften uitgewerkt in functie van de 
fietstoegankelijkheid 

146  Ham  

160 Alphonse Hollainhof  

162 Bruggravenlaan  

165 Snoekstraat  

168 Veergrep  

190 Zuiderbegraafplaars  

301 Bibliotheek Sint-Amandsberg Bijzondere voorschriften uitgewerkt in functie van de 
bestaande bebouwing 

303 Groot Begijnhof Bijzondere voorschriften uitgewerkt in functie van de 
erfgoedwaarde en toegankelijkheid van de gebouwen 

401 De Naeyerdreef Beperkte aanpassing grafisch plan in functie van 
heraanleg Jozef Vervaenestraat 

404 Park De Pélichy  

407 Centrumplein Bijzondere voorschriften uitgewerkt in functie van de 
bestaande parking en toegankelijkheid bestaande 
garages 

408 Papeleupark – Van 
Ooteghemstraat 

Bijzondere voorschriften uitgewerkt in functie van de 
bestaande parking en bestaande garages 

800 Welpengang  

801 Appelterrepad Bijzondere voorschriften uitgewerkt in functie van de 
overdruk fiets- en voetgangersverbinding 

804 Pieter Cieterslaan  

 

4.2.3 Deelgebieden zonder wijzigingen aan het grafisch plan 
 
Voor onderstaande deelgebieden werden de opmerkingen uit de raadpleging en adviesronde of na 
verdere besprekingen met de stadsi diensten opgevangen door de uitwerking van de algemene of 
bijzondere voorschriften of verduidelijkingen in de toelichtingsnota. Het grafisch plan bleef 
ongewijzigd. De reden van herbestemming is gemotiveerd in de respectievelijke toelichtingsnota’s 
van de deelgebieden. 
 

Nr.  Deelgebied Aanpassing/opmerking 

122 Biezenstuk Technische aanhorigheden mogelijk volgens algemene 
voorschriften 

126 Kokerpark Bijzondere voorschriften niet langer noodzakelijk voor 
bestaande bebouwing. Op het moment dat de huidige 
functies kunnen verhuizen is het de bedoeling de 
bebouwing te slopen.  



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

 
 

procesnota – voorontwerp   20 
 

128 Malem Bijzondere voorschriften werden toegevoegd in 
functie van de bestaande bebouwing 

141 Annonciadestraat Recht van voorkoop werd toegevoegd in de bijzondere 
voorschriften 

147 Krommewal Verduidelijking toelichtingsnota – waterloop geen deel 
van plangebied 

148 Lindeleipark Bijzondere voorschriften toegevoegd in functie van de 
passantenhaven 

150 Willem De Beersteeg Verduidelijking toelichtingsnota – waterloop geen deel 
van plangebied 

169 Wolterslaanpark Bijzondere voorschriften uitgewerkt in functie van 
optimalisatie bestaande parking 

184 Muilaardstraat Waterloop vermeldt op plannen en in nota 

205 Wolfputstraat Sport en spelmogelijkheden mogelijk volgens 
algemene voorschriften 

306 Louis Clocquetstraat Recht van voorkoop werd toegevoegd in de bijzondere 
voorschriften 

308 Oud Sint-Amandsberg Technische aanhorigheden mogelijk volgens algemene 
voorschriften 

402 Dienstencentrum Gentbrugge Bijzondere voorschriften werden uitgewerkt voor 
bestaande parking ten zuiden van het 
dienstencentrum en in functie van de bereikbaarheid 
van het gebouw 

405 Sas- en Bassijnwijk In de scopingsnota werd beslist niet in te gaan op de 
vraag tot uitbreiding van het gebied. Bijzondere 
voorschriften werden uitgewerkt in functie van de 
aanleg van een beperkt aantal parkeerplaatsen.  

406 Weverbosdreef Recht van voorkoop werd toegevoegd in de bijzondere 
voorschriften. In de algemene toelichtingsnota is 
uiteengezet wat dit betekent. 

501 Hekers Bijzondere voorschriften werden uitgewerkt in functie 
van tijdelijke constructies in functie van 
verbouwingswerken aan de zorgcampus 

502 Hondelee Er wordt geen recht van voorkoop gekoppeld aan de 
private tuinen.  

503 Pastorij Zwijnaarde In de scopingsnota werd beslist niet in te gaan op de 
vraag tot uitbreiding van het gebied 

703 Noordhout Recht van voorkoop werd toegevoegd in de bijzondere 
voorschriften 

802 De Lieve In de scopingsnota werd beslist niet in te gaan op de 
vraag tot uitbreiding van het gebied.  
Recht van voorkoop werd toegevoegd in de bijzondere 
voorschriften 

805 Zandbergen Technische aanhorigheden mogelijk volgens algemene 
voorschriften 
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4.2.4 Deelgebieden met wijzigingen aan het grafisch plan 
 
Voor onderstaande deelgebieden werd het grafisch plan beperkt aangepast, al dan niet in combinatie 
met de uitwerking van de algemene of bijzondere voorschriften of verduidelijkingen in de 
toelichtingsnota. De reden van herbestemming is gemotiveerd in de respectievelijke 
toelichtingsnota’s van de deelgebieden. 

 
Nr.  Deelgebied Aanpassing/opmerking 

100 Bloemekenspark fase 3 Grafisch plan werd verfijnd op basis van masterplan 
voor de site 
De Lieve werd aangeduid als bestaande waterloop) 

101 Jozef Guislain De doelstellingen van het deelgebied werden 
behouden, maar de contour werd uitgebreid zodat 
een optimalisatie van de bestaande groenzone en 
bestaande (niet historisch waardevolle) bebouwing 
mogelijk blijft.  

103 Meulestede Noord Verfijning van de contour ter hoogte van de kerk in 
functie van de plannen voor herbestemming van de 
kerk. 
De bijzondere voorschriften met betrekking tot het 
parkeren zijn geschrapt. Op lange termijn is behoud 
van de parkeerplaatsen in het park niet wenselijk.  

105 Westerbegraafplaats Het plan werd afgestemd op het stedenbouwkundig 
inrichtingsplan voor de begraafplaats 

149 Sint Antoniuskaai De bestaande cafetaria werd opgenomen in het 
plangebied om een betere configuratie op termijn 
mogelijk te maken. De toegangen werden aangeduid, 
maar de bestaande bestemming wordt ter hoogte van 
de toegangen niet gewijzigd.  

161 Bijloke Het grafisch plan en de voorschriften werden 
afgestemd om de huidige werking mogelijk maken. De 
contour werd ook aangepast en meer afgestemd op de 
bestaande toestand en een eventuele beperkte 
uitbreiding in de toekomst..  

163 Lousbergpark De percelen op het einde van de Karperstraat werden 
uit de contour gesloten. Deze zijn reeds in gebruik als 
private tuin.  
De onderdoorgang werd aangeduid, maar de 
bestaande (woon)bestemming blijft hier ongewijzigd.  

164 Sint-Pietersabdij De contour werd beperkt aangepast zodat overal 3m 
afstand wordt gehouden van de gevels. Deze afstand 
wordt aangehouden wegens de ligging aan een 
groenklimaatas. Grootschalige uitbreiding van de 
bebouwing in de groenklimaatas is hier niet wenselijk. 
Voor de bestaande bebouwing wordt een afstand van 
3m als voldoende beschouwd.  
Bijzondere voorschriften werden uitgewerkt in functie 
van bereikbaarheid van de bestaande gebouwen in het 
park.  
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180 Blaarmeersen Het grafisch plan en de voorschriften werd volledig in 
overeenstemming gebracht met het ruimtelijk 
ontwikkelingsplan voor de Blaarmeersen.  

182 De Deynecampus De contour werd beperkt uitgebreid waardoor een 
grotere oppervlakte bos beschermd wordt.  

185 Schoonmeersen De contour werd afgestemd op de verleende 
stedenbouwkundige vergunning voor de sporthal en 
voor het geakteerde masterplan ter hoogte van het 
voormalige Textielinstituut.  

187 Sneppemeersen De percelen ten noorden van de Sneppenbrugstraat 
werden uit de contour gehaald. Hier is de potentiële 
natuurontwikkeling beperkt. De Sneppenbrugstraat is 
een aanwezige infrastructuur die de grens bepaald.   

189 UZ site Zuid De helikopterlandplaats werd uit de contour 
geschrapt.  
De contour ter hoogte van de kinderdagverblijf blijft 
behouden. De contour is bepaald op basis van het 
bestaande groen dat de Stad wenst te beschermen.  

200 Augustijn Moreelstraat Het deel van het perceel van Slotenblik 13 werd uit de 
contour gesloten. Het is niet de bedoeling delen van 
tuinen uit de aanpalende verkaveling op te nemen, 
deze hebben een te beperkte oppervlakte en 
biologische waarde.  

300 Adolf Baeyensstraat De plancontour is aangepast ter hoogte van de 
parking. Het bestaande bos blijft in de plancontour, 
ook op de percelen aan de straatzijde. Een fiets- en 
wandeldoorsteek blijft mogelijk door de algemene 
voorschriften. De motivatie voor de herbestemming 
van het gebied is opgenomen in de toelichtingsnota 
van het gebied.  

302 Gito Nieuwelaan De bestemming wordt gewijzigd van bos naar 
parkachtige tuin. Een bestemming als parkachtige tuin 
sluit meer aan bij de feitelijke toestand en ook bij de 
bestemming privaat park die de rest van het perceel 
heeft. Dit houdt ook in dat geen recht van voorkoop 
aan het perceel wordt gekoppeld.  

304 Heiveld De contour werd aangepast aan het geakteerde 
masterplan voor de site.  

305 Hippodroomlaan  De contour van het deelgebied werd aangepast 
waarbij de contour nu overeenstemt met de 
kadastrale grenzen van het perceel 
44432C0331/00H002, met uitzondering van de 
bestaande parking aansluitend bij het noordelijke 
perceel met appartementsgebouw van de Volkshaard. 
De parking werd uit de contour gehaald.  

309 Rozenbroeken De contour werd uitgebreid met een bestaand bosje in 
eigendom van Stad Gent aan de Rozenbroekslag 

400 Buffalopark De contour werd beperkt aangepast aan de contour 
uit de verkavelingsvergunning.  

500 Domo De contour werd beter afgestemd op het geakteerde 



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

 
 

procesnota – voorontwerp   23 
 

masterplan. Ter hoogte van de bestaande waardevolle 
bomen blijft de contour behouden.  

701 Halewijn Dit deelgebied werd opgenomen om de bestaande 
natuurwaarden te beschermen. Een bestemming 
natuur is dan ook meer gepast voor het noordelijke 
grasland. De bestemming bos werd gewijzigd in de 
bestemming natuur.  

706 WUG Bassebeek De oppervlakte die wordt herbestemd naar landbouw 
werd afgestemd op de Structuurvisie 2030 - Ruimte 
voor Gent 

707 WUG Noordhout De oppervlakte die wordt herbestemd naar landbouw 
werd afgestemd op de Structuurvisie 2030 - Ruimte 
voor Gent. De delen van percelen gelegen in 
woongebied die door de herbestemming niet meer op 
een kwalitatieve en stedenbouwkundig aanvaardbare 
wijze bebouwd kunnen worden, worden mee 
herbestemd met de rest van het perceel naar agrarisch 
gebied.   

 
 

4.2.5 Deelgebieden waarbij grotere delen geschrapt zijn 
 

Voor volgende deelgebieden werd op basis van onder meer de raadpleging en het LER de contour 
van het grafisch plan grondig aangepast waarbij de oppervlakte van het deelgebied aanzienlijk werd 
gereduceerd.  
 

Nr Deelgebied Aanpassing 

202 Maalgaver Na verdere analyse en terreinonderzoek werd de 
ambitie voor het deelgebied bijgesteld. Het betreft 
hier enerzijds goede landbouwgronden, gelegen in 
herbevestigd agrarisch gebied, anderzijds zijn een deel 
van de percelen al dermate verstoord dat de 
oorspronkelijke natuurwaarden niet meer aanwezig 
zijn. De contour werd daarom beperkt tot de reeds 
beboste zone.  

204 Slotendries De contour van het aan te planten bos ten noorden 
van de R4 werd aangepast. Ter hoogte van de 
aanwezige woonclusters werd een ruime boszone 
aangeduid, ter hoogte van de tussenliggende 
landbouwpercelen wordt een bufferstrook voorzien 
van 20m. 

206 Marcel Herpelinckstraat  Na terreinonderzoek werd geoordeeld dat een deel 
van de noordelijke percelen in gebruik door 
hobbylandbouw (paarden) dermate verstoord zijn dat 
ze geen te beschermen biologische waarde meer 
hebben. Deze percelen werden uit de contour 
gesloten.  

403 Groenas Gentbruggekouter De contour werd beperkt tot de groenas. Behoudens 
een bijgebouw vlak bij het jaagpad werd de bestaande 
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bebouwing en verharding uit de contour gesloten.  

605  Sint-Camillus De open grasvlakte aan de Steenaardestraat is uit de 
contour gesloten. Deze heeft minder biologische 
waarde en op die manier worden de 
bebouwingsmogelijkheden voor de zorgcampus ook 
meer gevrijwaard.  

702 Keuze Na verdere analyse en terreinonderzoek werd de 
contour van dit deelgebied beperkt tot de 
Keuzemeersen. De zone ter hoogte en in het 
verlengde van de steilrand tussen de meersgronden en 
de koutergronden werd wel opgenomen aangezien 
deze als een bufferstrook fungeert tussen de te 
behouden landbouwgronden en verder te ontwikkelen 
natuur (zie toelichtingsnota deelgebied).  
De ambitie om de gronden op de Keuzekouter te 
bebossen werd verlaten om verschillende redenen: 
het betreffen hier zeer waardevolle landbouwgronden 
die onderdeel zijn van een historische en 
landschappelijk waardevolle kouter. Bovendien wil de 
Stad niet blind zijn voor de aangehaalde 
vluchtelingenproblematiek ter hoogte van de 
dienstenzone van de E40.  

 
 

4.2.6 Deelgebieden zonder aanpassingen, in afwachting van gevalideerd masterplan 
 
Voor volgende deelgebieden zijn aanpassingen tijdens het RUP proces gesuggereerd door de 
eigenaars. De doelstellingen vanuit de Stad en de motivatie voor herbestemming van deze 
deelgebieden (zoals beschreven in de toelichtingsnota’s) blijven behouden, maar op basis van een 
door de Stad Gent gevalideerd masterplan voor de sites kan de contour in het verdere proces van het 
RUP geëvalueerd worden en eventueel beperkt aangepast worden.  
 

Nr.  deelgebied opmerking 

140 Akkerstraat Verdere gesprekken met eigenaar zijn 
noodzakelijk om de bereidheid na te gaan om 
een projectvoorstel uit te werken in samenhang 
met de aanpalende percelen op de hoek van de 
Akkerstraat en de Rasphuisstraat, waarbij de 
doelstellingen voor behoud van het bestaande 
bos kunnen gevrijwaard blijven.  

181 Campus De Sterre Evaluatie contour vergt gevalideerd masterplan 
voor campus De Sterre 

188 UZ De Pintelaan Evaluatie voorstel aanpassing contour vergt 
gevalideerd masterplan voor campus UZ 

201 Groenvinkstraat  Evaluatie voorstel aanpassing contour vergt 
gevalideerd masterplan voor hele site van het 
woonzorgcentrum 

301 Ter Toren Evaluatie voorstel aanpassing contour vergt 
gevalideerd projectvoorstel voor betrokken 
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percelen én percelen van de bestaande 
bebouwing aan de Sint-Bernadettestraat  

 
Ook voor het deelgebied Slotendries zijn de eigenaars gestart met de opmaak van een masterplan 
voor de volledige site Slotendries/Edugo. De doelstellingen uit het  RUP werden vanuit de Stad 
meegegeven als randvoorwaarde. Om een goede afstemming te realiseren tussen dit RUP en een 
masterplan voor de volledige site dringt de Stad aan bij de eigenaars/projectgroep om de komende 
periode verder te werken aan de opmaak van dit masterplan. Op basis van een door de Stad Gent 
gevalideerd masterplan voor de sites kan de contour in het verdere proces van het RUP geëvalueerd 
worden en eventueel beperkt aangepast worden.  
 
 

4.2.7 Deelgebieden met nood aan concretere uitwerking flankerende maatregelen 
 
Voor volgende deelgebieden wenst de Stad Gent vast te houden aan de ambities voor behoud of 
ontwikkeling van bos en natuur, maar is het noodzakelijk dat flankerende maatregelen worden 
uitgewerkt voor de aanwezige landbouwers (zie ook hoofdstuk 13 algemene toelichtingsnota en 
hoofdstuk 5 van deze procesnota). Deze flankerende maatregelen moeten concreet uitgewerkt in 
samenwerking met de landbouwers, de eigenaars en de middenveldorganisaties en dit op maat voor 
elk deelgebied en elke landbouwer. De flankerende maatregelen zullen verschillend zijn per 
eigenaar/gebruiker en zijn onder meer afhankelijk van de eigendomspositie, de fasering, de 
mogelijkheden voor behoud van (een deel) van de activiteiten in situ, de kenmerken van het 
landbouwbedrijf en de beoogde realisatiestrategie (recht van voorkoop, verwerving en realisatie 
door de Stad Gent of subsidie aan natuurvereniging). In geval van realisatie door een erkende 
natuurvereniging wordt deze natuurvereniging uiteraard ook betrokken in de uitwerking van het 
flankerend beleid.  
 

Nr.  deelgebied Realisatiestrategie  

602 Leieoever Recht van voorkoop  

307 Oude Bareel Realisatie/verwerving door de Stad Gent 

204 Slotendries Realisatie/verwerving door de Stad Gent 

603 Rosdambeek (ten zuiden van 
de E40) 

Realisatie/verwerving door de Stad Gent 

700 Assels Subsidie aan natuurvereniging 

702 Keuzemeersen Subsidie aan natuurvereniging 

601 Drie Leien Subsidie aan natuurvereniging 

504 Ryvissche Subsidie aan natuurvereniging 

 
 

4.2.8 Deelgebieden zonder aanpassingen 
 
Voor onderstaande deelgebieden werd tijdens de raadpleging gevraagd de deelgebieden te 
schrappen om diverse redenen. Het college wenst voor deze deelgebieden vast te houden aan de 
ambitie om het bestaande waardevolle groen te beschermen of nieuwe natuur te ontwikkelen. Het 
stadsbestuur blijft voor deze deelgebieden openstaan voor dialoog om nog nader te bekijken hoe 
behoud van deze groene gebieden best gevrijwaard kan worden.  
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Nr.  Deelgebied Opmerking 

104 Veronicastraat Het projectvoorstel in het binnengebied wordt 
stedenbouwkundig niet aanvaardbaar geacht en is niet 
verenigbaar met de doelstellingen van het RUP Groen en 
de reden van herbestemming van dit deelgebied.  

186 
 

Sint-Denijslaan Het college wenst vast te houden aan het groene karakter 
van dit binnengebied en blijft openstaan voor dialoog met 
de eigenaars om te kijken hoe het bestaande groengebied 
kan gevrijwaard blijven en geoptimaliseerd worden.   

603 Rosdambeek – percelen 
ten noorden van de E40 

Het projectvoorstel uit de raadpleging is 
stedenbouwkundig niet aanvaardbaar en niet verenigbaar 
met de doelstellingen van het RUP Groen en de reden van 
herbestemming van dit deelgebied, zoals gemotiveerd in 
de toelichtingsnota.  

604 Kareelstraat Dit deelgebied is aangeduid als signaalgebied door de 
Vlaamse overheid. Het college houdt daarom vast aan de 
herbestemming als natuurgebied.  

704  Oude abdij Drongen Het college houdt vast aan de bescherming van het groen 
op deze historisch beschermde site. Na navraag bij Dienst 
Monumentenzorg en Onroerend Erfgoed bestaat er geen 
principieel akkoord over de bebouwingsvoorstellen. De 
optie voor een zone voor hernieuwbare energie is niet 
verenigbaar met de doelstelling om het bos te beschermen. 
Het rustige en private karakter van het domein wordt 
erkend. Wel wordt zuidelijk een indicatieve fiets -en 
voetgangersverbinding aangeduid als wenselijke verbinding 
tussen het Muinkhampad en de Oude Abdijstraat.  
Er werden bijzondere voorschriften toegevoegd zodat de 
bestaande parkings kunnen behouden blijven 

705 Pastorij Drongen Het college wenst vast te houden aan het beschermen van 
het groene karakter van de pastorijtuin. Het RUP-
instrument op zich dwingt geen toegankelijkheid van deze 
zone af. Hiervoor zijn verdere gesprekken nodig.   

 

4.2.9 Geschrapte deelgebieden  
 
Volgende deelgebieden werden geschrapt uit het RUP.  
 

Nr.  deelgebied Motivatie 

142 Apostelhuizen Voor het deelgebied Apostelhuizen werd op 11 mei 2018 een 
vergunning verleend voor de bouw van een meergezinswoning. 
Volgens het grafisch plan van het geldende BPA is het perceel 
gelegen in een zone D voor woningen en tuinen en deels 
gelegen in de zone voor groepswoningbouw. De 
stedenbouwkundige voorschriften voor beide zones laten de 
oprichting van meergezinswoningen en ondergrondse parking 
toe. Het stadsbestuur was verplicht zich te houden aan de 
juridische beoordelingscontext, zijnde het BPA.  
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166 Stropstraat Op vandaag zijn nog veel onduidelijkheden omtrent de 
toekomstige ontwikkeling van de voormalige gebouwen van 
Farys aan de Stropstraat. Het bestaande grasveld moet 
bovendien nog sterk opgewaardeerd worden op schaal van het 
bouwblok om als park te kunnen fungeren. Dit bouwblok vraagt 
een meer gebiedsgerichte benadering waarbij grotere 
groenzone wordt nagestreefd. Om deze reden wordt het 
deelgebied uit het RUP Groen geschrapt.  

167 UGent Plantentuin Door de bestaande bebouwing in het gebied zijn hiervoor te 
veel uitzonderingen noodzakelijk ten opzichte van de 
bestemming als park. De biologische waarde is ook zeer 
specifiek.  

183 Henry Story Voor dit deelgebied zijn verschillende ruimtevragen door 
verschillende gebruikers. Deze plek vraagt een meer 
gebiedsgerichte benadering om de contouren van het wijkpark 
nader te kunnen bepalen. Doelstelling van het stadsbestuur 
blijft wel om een wijkpark te realiseren waar op maat van de 
buurt een evenwicht gezocht met de andere ruimtegebruikers 
op de site.   

203 Oostakker Zuid Zie hoofdstuk 12 toelichtingsnota; deelgebied niet langer 
noodzakelijk in functie van compensatie herbevestigd agrarisch 
gebied 

600 Afsneekouter Zie hoofdstuk 12 toelichtingsnota; deelgebied niet langer 
noodzakelijk in functie van compensatie herbevestigd agrarisch 
gebied 

803 Morekstraat In de startnota werd verondersteld dat dit een publiek 
toegankelijk groengebied was. Uit de raadpleging bleek dit een 
vergissing. Dit perceel is in gebruik is als private tuin. Het 
perceel heeft ook geen bijzondere biologische waarde volgens 
de BWK.  

5 Geplande processtappen, communicatie en verder overleg 

5.1 RUP procedure 

 

Na de goedkeuring van het voorontwerp zullen de stadsdiensten aan de bevraagde administratieve 
diensten een tweede maal advies vragen over het plan. Het is de intentie om in het najaar van 2018 
een plenaire vergadering te organiseren waarbij de adviezen van de administratieve diensten zullen 
worden besproken. Voorafgaand aan de plenaire vergadering zal door de Stad de vraag tot afwijking 
van de gewestelijke RUP’s voor de deelgebieden Domo en Ryvissche voorbereid worden en zullen 
verdere gesprekken gevoerd worden voor die gebieden in eigendom van de Vlaamse Overheid (zie 
hoofdstuk 15 van de algemene toelichtingsnota). Het deelgebied Kloosterstraat zal ingebracht 
worden in het proces van het gewestelijk RUP voor de ombouw van de wisselaar E40/N466 waarin 
ook de buffering van de snelweg en bijhorende infrastructuur moet worden opgenomen.  
 
Tot op heden mochten wij nog geen kwaliteitsbeoordeling ontvangen van de dienst MER omtrent de 
opgemaakte merscreening. De dienst MER moet haar kwaliteitsbeoordeling integreren in de 
scopingsnota ten laatste voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP. Het voorontwerp, 
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waarin in hoofdstuk 20 de scoping van de milieueffecten werd aangevuld, wordt integraal 
overgemaakt aan de dienst MER met de vraag om haar kwaliteitsbeoordeling over het opgemaakte 
merscreeningsrapport en de scoping over te maken.  
 
Op basis van de adviezen maken de stadsdiensten het ontwerp van het RUP, dat voorlopig 
vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Samen met dit ontwerp zal ook het ontwerp van 
onteigeningsplan worden vastgesteld. Hierin zal duidelijk worden welke gebieden effectief zullen 
worden gevat door een mogelijke onteigening (zie verder).  Voorafgaand aan de goedkeuring van het 
ontwerp RUP zullen ook de noodzakelijke flankerende maatregelen verder worden onderzocht en 
concreter worden uitgewerkt.  
Dan volgt een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en 
opmerkingen indienen over het ontwerp van RUP.  
De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) bekijkt alle opmerkingen en bezwaren 
en brengt hierbij een advies uit aan de gemeenteraad.  
De stadsdiensten maken het eindontwerp van het RUP, dat definitief vastgesteld wordt door de 
gemeenteraad. Hierbij is het ook de bedoeling het definitieve onteigeningsplan vast te stellen.  
Ten slotte wordt de goedkeuring van het RUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
Als alles volgens planning verloopt, is het RUP van kracht in 2020.  
Vanaf de goedkeuring geldt het ruimtelijk uitvoeringsplan in de praktijk en moet met de 
voorschriften rekening worden gehouden bij een vergunningsaanvraag. 
 

5.2 Voorbereiding van de uitvoering van het RUP en flankerende 
maatregelen 

5.2.1 Voorbereiding van het ontwerp onteigeningsplan 
 
Bij het voorontwerp is nog geen ontwerp van onteigeningsplan toegevoegd. Dit zal verder verfijnd 
worden in de loop van de opmaakprocedure van dit RUP. Het ontwerp van onteigeningsplan zal, 
volgens de samenloopprocedure van het Onteigeningsdecreet (Hoofdstuk 6 van Titel 3) samen 
vastgesteld worden met het ontwerp van het RUP.  
 
Om dergelijk plan te kunnen opmaken zijn verdere gesprekken noodzakelijk met de betrokken 
eigenaars en gebruikers. Volgende deelgebieden komen in beeld voor de opmaak van het ontwerp 
van onteigeningsplan:  

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

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

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

 de percelen van “Afsnee, Rosdambeekvallei” ten zuiden van de snelweg; met uitzondering 
van de woning te Kleine Duddegemstraat 29. Voor de private tuinen zal in eerste instantie 
onderzocht worden of met de eigenaars beheersafspraken kunnen gemaakt worden in 
functie van het realiseren van de doelstellingen. Dit geldt ook voor de percelen horende bij 
de bestaande dierenartsenpraktijk. Via beheersafspraken kan een oplossing uitgewerkt 
worden waarbij de praktijk de bestaande gronden onder voorwaarden verder kan gebruiken 
op een manier die bijdraagt aan het realiseren van de natuurdoelstellingen voor dit gebied.  

 “Wondelgem, Appelterepad” 
 
De Stad Gent zal de eigenaars contacteren zodra de wensbeelden voor de inrichting van de 
deelgebieden gevalideerd zijn door het college. De doelstellingen en de concrete gewenste inrichting 
en beheer van het gebied zal toegelicht worden. Vooraleer de gronden op te nemen in het ontwerp 
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onteigeningsplan wenst de Stad Gent in gesprek te gaan met de eigenaars in functie de realisatie van 
de doelstellingen. Behoudens verwerving bestaat er immers ook de mogelijkheid tot zelfrealisatie.  
Er wordt ook een schatter aangesteld door de Stad Gent om voorafgaand aan het ontwerp 
onteigeningsplan gedetailleerde schattingen te maken van de gronden die in aanmerking komen 
voor opname in het ontwerp van onteigeningsplan. 
  
Het voorlopig onteigeningsbesluit wordt samen goedgekeurd met het ontwerp RUP en het openbaar 
onderzoek wordt geïntegreerd georganiseerd. Het definitieve onteigeningsbesluit kan pas worden 
genomen nadat het RUP definitief is vastgesteld.  
 
Er is geen eindtermijn waarbinnen de onteigening moet uitgevoerd worden. Wel kan de eigenaar of 
de houder van een zakelijk recht, indien de Stad de gerechtelijke onteigeningsprocedure nog niet 
heeft opgestart, binnen de vijf jaar na het definitieve onteigeningsbesluit, een verzoek sturen om af 
te zien van de onteigening van zijn eigendom of zijn zakelijk recht in een specifiek deelgebied. De 
Stad heeft dan nog 2 jaar de tijd heeft om alsnog de gerechtelijke onteigeningsprocedure aan te 
vangen, zoniet vervalt het onteigeningsplan voor dit specifiek deelgebied.  
 

5.2.2 Uitwerking en concretisering van flankerende maatregelen 
 

5.2.2.1 Flankerende maatregelen voor de professionele landbouwers 
Op basis van de conclusies van het LER zijn voor de deelgebieden Assels, Drie Leien, Keuzemeersen, 
Leieoever, Oude Bareel, Ryvissche, Rosdambeekvallei en Slotendries flankerende maatregelen 
noodzakelijk. Zoals het LER suggereert, kunnen hiervoor verschillende instrumenten ingezet worden. 
Dit vraagt verder onderzoek en maatwerk.  
Hierbij zal zowel rekening gehouden worden met de omschreven impact uit het LER, de kenmerken 
van het landbouwbedrijf, de geambieerde inrichting van het deelgebied en de beoogde 
realisatiestrategie en timing voor deze realisatie.  
 
Om deze flankerende maatregelen uit te werken zijn verdere gesprekken noodzakelijk met zowel de 
individuele landbouwers als de betrokken landbouworganisaties en natuurverenigingen. Indien 
geopteerd wordt voor het inzetten van de instrumenten uit het landinrichtingsdecreet zal ook de 
VLM worden betrokken.  
 
De Stad Gent engageert zich voor de verdere uitwerking van dit flankerend beleid en wil daarbij 
verschillende pistes onderzoeken. Eén van die pistes is het onderzoeken op welke manier de gronden 
in eigendom van het OCMW die momenteel in landbouwgebruik zijn, maar pachtvrij zijn (of komen) 
kunnen ingezet worden. In mei 2018 betreft dit een areaal van 49,5 ha dat pachtvrij is. Dit is 
uiteraard niet de enige te onderzoeken piste. De Stad Gent wil voor het verder onderzoek de 
mogelijkheden voor flankerende maatregelen zo breed mogelijk houden, ook rekening houdend met 
de realisatiestrategie en gefaseerde uitvoeringsmogelijkheden. Ze wil dit in nauwe samenwerking 
doen met zowel de individuele landbouwers als de betrokken landbouworganisaties en 
natuurverenigingen.  
 
Voor wat betreft de vzw de Kromme Boom werd, rekening houdend met de sterke lokale verankering 
van de sociale organisatie (en dus de nood aan een oplossing in het gebied zelf), beslist om de 
contour van het RUP in het voorontwerp aan te passen. Het college wenst met de vzw de dialoog 
verder aan te gaan zodat een oplossing kan uitgewerkt worden waarbij zowel deze sociale 
organisatie zich ter plaatse verder kan ontplooien als waarbij de doelstelling voor het aanplanten van 
een buffer langsheen de R4 kan gerealiseerd worden.  
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5.2.2.2 Flankerende maatregelen voor het deelgebied Sneppemeersen  
Voor de bestaande camping in het deelgebied Sneppemeersen loopt het huurcontract tussen Sogent 
en de vzw ’t Stropke nog tot 2023. Voor de bewoners van de camping moet in tussentijd op zoek 
gegaan worden naar een alternatieve locatie of andere oplossing. Ze zullen hierin worden bijgestaan 
door de dienst Wonen van de Stad Gent.  
 

5.2.2.3 Verdere gesprekken in functie van beheer en beschermen van bestaande 
groengebieden  

Voor onder meer het deelgebied Sint-Denijslaan zijn gesprekken gevoerd omtrent de opties hoe de 
bestaande groenwaarden van het gebied kunnen gevrijwaard blijven. De Stad Gent blijft openstaan 
voor dialoog waarbij verder kan onderzocht worden hoe, eventueel in samenwerking met de 
bestaande eigenaars en gebruikers, de bestaande te beschermen groengebieden kunnen gevrijwaard 
blijven en geoptimaliseerd worden. Uiteraard geldt dit ook voor andere groengebieden met recht 
van voorkoop in private of semi-private eigendom.  
  
Voor het deelgebied Leieoever zal de Stad Gent contact opnemen met de eigenaars om in eerste 
instantie te bespreken hoe zij kunnen bijdragen aan het realiseren van de natuurdoelstellingen. Er zal 
in eerste instantie getracht worden hiervoor beheersovereenkomsten af te sluiten.  

 

5.3 Overzicht communicatie en procesverloop 

Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van het verdere procesverloop en de daaraan 
gekoppelde communicatie.  
 

MIJLPAAL/BESLISSING TIMING COMMUNICATIE 

Startnota  Goedkeuring 
startnota 31 
augustus 2017 
 

- Persbericht 
- Info op website 

Raadpleging en 
adviesronde 

18 september 
2017 tem 19 
november 

- 4 zitdagen voor de betrokken eigenaars  
- Infomoment 9 oktober 2017 

Scopingsnota en 
aangepaste procesnota 

14 juni 2018  Beslissing en documenten gepubliceerd op 
website 

College goedkeuring 
voorontwerp en aanpaste 
procesnota 

Zomer 2018 - Info op website 
- Persbericht  

Gerichte extra communicatie (brieven) naar 
eigenaars, indieners van een inspraakreactie 
en geïnterviewde landbouwers tijdens het LER 

GECORO najaar 2018 Voorstel van het voorontwerp met 
adviesvraag aan de GECORO 

Verdere verfijning 
voorstel van 
onteigeningsplan 

Vanaf beslissing 
voorontwerp 

Gerichte communicatie en verdere gesprekken 
met personen gevat door het voorstel van 
onteigeningsplan.  

Verdere uitwerking van 
het flankerend beleid 

Vanaf beslissing 
voorontwerp 

Gerichte communicatie en verdere gesprekken 
met onder andere de betrokken landbouwers 
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en landbouw- en natuurorganisaties actief in 
het plangebied.  

Plenaire vergadering Najaar 2018  

College voorlopige 
vaststelling ontwerp-RUP 

2019  

Gemeenteraad 
voorlopige vaststelling 
ontwerp-RUP en ontwerp 
onteigeningsplan 

2019 Communicatie over openbaar onderzoek (zie 
hieronder) 
Infoavond voor de betrokken eigenaars over 
het ontwerp onteigeningsplan en de verdere 
verwervingsprocedure  

Openbaar onderzoek 2019 - Persbericht 
- Website 
- Stadsmagazine en Gent Deze Week 
- Brief aan eigenaars en omwonenden 
- Publicatie in 3 dagbladen 
- Gemeentelijke aanplakborden 
- Publicatie Staatsblad 

College definitieve 
vaststelling RUP 

2020  

Gemeenteraad 
definitieve vaststelling 
RUP en onteigeningsplan 

2020 - Persbericht 
- Website 
- Stadsmagazine 

 


