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1 Beschrijving plan en afbakening plangebied 

1.1 Situering plangebied 

Omdat het hier om een thematisch en geen gebiedsgericht RUP gaat, heeft het plan geen 
aaneengesloten plangebied. Het plangebied bestaat uit een drietal van elkaar gescheiden onderdelen 
(3 deelgebieden) die verspreid zijn over het volledige grondgebied van de stad en waarin het thema 
zonevreemde “sport- en recreatieve voorzieningen” het gemeenschappelijke element vormt. 

Deelgebied 1 (Boer Janssenstraat) ligt aan de oostrand van de stad Gent, meerbepaald in de 
deelgemeente Gentbrugge en wordt ruwweg omsloten door de Boer Janssensstraat in het westen, de 
Hoogoeverstraat in het noorden en de snelweg E17 in het zuiden. Ruimer bekeken bevindt het zich 
tussen een randstedelijke woonzone en de open ruimte van de groenpool Gentbrugse Meersen. 

Deelgebied 2 (Jachthaven Snepkaai) ligt aan de zuidwestkant van de stad Gent, en wordt ruwweg 
omsloten door de Snepkaai en Beukenlaan in het oosten, de Ringvaart in het zuiden en de bocht van 
de Leie in het noorden. 

Deelgebied 3 (Roeiclubs Watersportbaan) ligt aan de westzijde van de stad Gent in het stadsdeel 
Neermeersen en omvat een aantal percelen rond de Watersportbaan. 

 

Figuur 0-1: Topografische kaart plangebied 
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Figuur 0-2: Orthofoto deelgebieden 

 

1.2 Bestaande feitelijke toestand 

Zie ook orthofoto in § 1.1. 

1.2.1 Deelgebied 1: Boer Janssensstraat 

Dit deelgebied bestaat uit een onderdeel van de huidige sportcluster in de Boer Janssensstraat en 
bestaat uit een cafetaria, kleedkamers, parkeergelegenheid, speeltuin en delen van sportvelden. Het 
plangebied bedraagt ca. 0,65 ha. 

 

Figuur 0-3: Illustratie feitelijke toestand deelgebied 1 (Bron: Stad Gent) 
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Figuur 0-4: Situering deelgebied Boer Janssensstraat op luchtfoto 

1.2.2 Deelgebied 2: Jachthaven Snepkaai 

Dit deelgebied bestaat uit het schiereiland en een driehoekige zone tussen water en Beukenlaan. Op 
het schiereiland zelf zijn de clublokalen van de jachtclubs gevestigd. Parking en trailer/botenruimte 
maken de invulling compleet. Tussen jachthaven en Beukenlaan is een private woning met grote tuin, 
met veel opgaand groen. Het volledige deelgebied is ongeveer 6 ha groot. 

De jachthaveninfrastructuur bevindt zich momenteel tussen ringvaart en Sneppebrug langs de beide 
oevers van de Leie. 

 

Figuur 0-5: Illustratie feitelijke toestand deelgebied 2 (Bron: Stad Gent) 
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Figuur 0-6: Situering deelgebied Jachthaven Snepkaai op luchtfoto 

1.2.3 Roeiclubs Watersportbaan 

Dit deelgebied bestaat uit een aantal percelen met gebouwen, waarin een aantal roeiclubs (Koninklijke 
Roeivereninging Sport Gent (KRSG), Koninklijke Roeivereniging Club Gent (KRCG), Koninklijke Cano 
Club Gent (KCCG)), gevestigd zijn. Deze gebouwencomplexen bestaan uit de opslagloodsen voor de 
roeiboten, kleedkamers en meestal een cafetaria. Ook cafetaria’s, logies en dergelijke meer behoren 
tot de complexen. Dit deelgebied is ongeveer 1,3 ha groot. 

 

Figuur 0-7: Illustratie feitelijke toestand deelgebied 3 (Bron: Stad Gent) 
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Figuur 0-8: Situering deelgebieden Watersportbaan op luchtfoto 

1.3 Bestaande juridische toestand 

1.3.1 Deelgebied 1: Boer Janssensstraat 

Binnen de afbakeningslijn van voorliggend RUP vinden we volgende bestemming terug, zoals bepaald 
door het gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’: natuurgebied. 

Het plangebied ligt echter volledig binnen de afbakeningslijn van het Gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’. In uitvoering van de bindende bepalingen van 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden de stedelijke gebieden afgebakend om er ruimte te 
voorzien voor wonen, werken, groen, recreatie en andere stedelijke activiteiten. Het plangebied 
grenst aan één van de 32 gerichte deelprojecten: de groenpool Gentbrugse Meersen – Damvallei. 
Aangrenzend aan het deelgebied 1 is een zone voorzien met als bestemming dagrecreatiegebied. (Art. 
4). 
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Figuur 0-9: Situering van deelgebied Boer Janssensstraat op het gewestplan 

 

Figuur 0-10: Situering van het aanpalende GRUP “Afbakening grootstedelijk gebied Gent” 
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1.3.2 Deelgebied 2: Jachthaven Snepkaai 

Binnen de afbakeningslijn van voorliggend RUP vinden we volgende bestemming terug, zoals bepaald 
door het gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’: bufferzone, gebied voor dag- en verblijfsrecreatie. 

Het plangebied ligt volledig binnen de afbakeningslijn van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan 
‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’ (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 
16/12/2005). In uitvoering van de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
worden de stedelijke gebieden afgebakend om er ruimte te voorzien voor wonen, werken, groen, 
recreatie en andere stedelijke activiteiten. Het plangebied ligt niet binnen één van de 32 gerichte 
deelprojecten. 

 

Figuur 0-11: Situering van deelgebied Jachthaven Snepkaai op het gewestplan 

1.3.3 Roeiclubs Watersportbaan 

Binnen de afbakeningslijn van voorliggend RUP vinden we volgende bestemming terug, zoals bepaald 
door het gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’: gemeenschapsvoorzieningen. 

Het plangebied ligt volledig binnen de afbakeningslijn van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan 
‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’ (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 
16/12/2005). In uitvoering van de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
worden de stedelijke gebieden afgebakend om er ruimte te voorzien voor wonen, werken, groen, 
recreatie en andere stedelijke activiteiten. Het plangebied ligt niet binnen één van de 32 gerichte 
deelprojecten. 
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Figuur 0-12: Situering van deelgebied Watersportbaan op het gewestplan 

1.4 Reden tot opmaak RUP 

In concreto gaat het om drie kleinschalige zonevreemde sportclusters waarvoor een planologisch 
probleem geldt. 

Dit planologisch probleem vloeit voort uit de opmaak van de gewestplannen uit 1977, waardoor heel 
wat bestaande sport- en recreatie infrastructuren zonevreemd werden. Het gedoogbeleid van de 
laatste decennia heeft deze stedenbouwkundige problematiek onderhuids laten sluimeren tot op een 
ogenblik dat de mentaliteit wijzigde en de problemen naar boven kwamen. Begin 2000 zijn toen 
pogingen ondernomen om via “sectorale BPA’s” deze planologische problemen op te lossen. De Stad 
Gent maakte in 2003 een inventaris op van te herbestemmen gebieden in functie van recreatie. De 
meest dringende gevallen zijn later via een gebiedsgericht RUP zone-eigen gemaakt. Voor drie 
gebieden blijft echter een probleem gelden. 

Aan de Boer Janssensstraat (deelgebied 1) zijn de terreinen met de clublokalen niet opgenomen bij de 
bestemmingswijziging binnen het gewestelijke RUP voor de afbakening van het grootstedelijk gebied 
Gent. Hierdoor hebben deze nog de bestemming natuurgebied. Voor dit gebied is een 
stedenbouwkundig inrichtingsplan opgemaakt, maar de realisatie ervan botst op de verkeerde 
gewestplanwijziging. 

Aan de Snepkaai (deelgebied 2) is een bestemmingswijziging noodzakelijk in functie van een volledige 
herinrichting van de jachthaven. Een deel van het in te richten gebied ligt in een bufferzone volgens 
het gewestplan. Een stedenbouwkundige studie voor de herinrichting van de jachthaven is hiervoor 
de ruimtelijke verantwoording. 

De roei- en kanoclubs aan de Watersportbaan (deelgebied 3) liggen momenteel in een zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen. De sportclubs zijn niet echt zonevreemd volgens de rondzendbrief 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, 
gewijzigd via de rondzendbrief van 25/01/2002 en later. Ook de Raad van State oordeelt dat 
sportinfrastructuur een gemeenschapsvoorziening kan zijn. Aangezien deze sportclubs ook horeca 
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omvatten (cafetaria, (afhuurbare)feestzaal, logies (voor sporters), …) horen ze veeleer thuis in een 
zone voor recreatiegebied dan in een voor gemeenschapsvoorzieningen. 

De motivatie zal uitgebreider toegelicht worden bij de analyse van de deelgebieden (zie § 1.5). 

1.5 Visie en krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling 

1.5.1 Deelgebied 1: Boer Janssensstraat 

Enkele jaren terug is voor de ontwikkeling van de Gentbrugse Meersen als een grootschalige 
groenpool met natuurontwikkeling en extensieve recreatie, een masterplan / ontwikkelingsplan 
opgesteld. Dit plan zocht naar een oplossing voor de herlokalisatie van de aanwezige voetbalvelden in 
het gebied, zodat het overgrote deel als groengebied ingericht kan worden. De zone binnen de 
noordelijke meander kwam in aanmerking om een bestemming te krijgen als zone voor sport. 

Hierbij is het de bedoeling om binnen de noordelijke Scheldemeander één groot attractief hedendaags 
sportpark uit te bouwen. 

Indertijd is op basis van het Masterplan voor de Gentbrugse Meersen een aanpassing aan het 
gewestplan doorgevoerd. De bestemming werd vastgelegd in het gewestelijk RUP ‘Afbakening 
grootstedelijk gebied Gent’, deelproject Gentbrugse meersen – Damvallei. In dit deelproject zijn de 
juridische randvoorwaarden vastgelegd zodat de groenpool zou kunnen gerealiseerd worden. Een deel 
van de benodigde oppervlakte voor de sportcluster is toen herbestemd naar recreatiegebied. Het 
gedeelte dat nu onderwerp is van voorliggend RUP, is toen niet meegenomen. 

De horecazaak Boer Janssens, de kantine en de kleedruimtes van voetbalclub VSV en korfbalclub 
Neerlandia liggen nog altijd in natuurgebied volgens het gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’. De 
huidige regelgeving laat een en ander binnen het bestaande volume toe. 

In functie van een herinrichting van deze sportcluster zullen echter grondiger bouwwerken 
noodzakelijk zijn. In de nieuw te ontwikkelen cluster wordt namelijk een groepering van kleedkamers 
en kantines op deze locatie voorzien. Ook dringt de noodzaak zich op om dit natuurgebied te 
herbestemmen als recreatiegebied. Aangezien in dit deelgebied geen natuurwaarden aanwezig zijn, 
wordt voorgesteld  om het om te vormen naar een zone voor sport- en recreatievoorzieningen, 
aansluitend op de bestemming dagrecreatiegebied in het aangrenzende gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 

 

Figuur 0-13: Voorstel voor inrichting (Bron: Stad Gent) 
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Figuur 0-14: Voorstel grafisch plan deelgebied 1 (Bron: Stad Gent) 

 

1.5.2 Deelgebied 2: Jachthaven Snepkaai 

De studie “Bouwstenen voor een masterplan Snepkaai te Gent” (21 febr. 2014) zorgt voor een 
kwaliteitsvolle opwaardering van de jachthaven aan de Snepkaai tot een Yachtvalley. 

Tal van jaren kreeg de Stad Gent vragen over de uitbreidingsmogelijkheden van faciliteiten en 
infrastructuur aan het water. Door het ontbreken van een stadsbrede visie op het watertoerisme en-
recreatie, evenals door het ontbreken van een masterplan voor de site Snepkaai, werkte de Stad Gent 
samen met W&Z en de jachthavenclubs een masterplan uit voor deze site. 

De studie Bouwstenen voor een masterplan Snepkaai te Gent (21 febr. 2014) stelt een ontwikkeling 
voorop waarbij de site ingezet wordt als een poort tot Gent via de waterwegen, de jachthaven uit kan 
groeien tot een jachthaven van regionaal niveau, de Sneppemeersen jachthaveninfrastructuur vrij 
gemaakt worden, de nodige infrastructuur voor de jachthaven en haar clubs op een compacte en 
zorgvuldige wijze wordt ingepast, de site zo groen mogelijk wordt ingericht en toegankelijk is voor 
iedereen, … Vanuit een duurzaam gedachten goed en zorgvuldig ruimtegebruik is gekozen voor een 
opsplitsing van de site in een recreatief eiland en technische zone aan de zijde van de Beukenlaan. 

Dit masterplan voorziet op het schiereiland een volwaardige recreatiezone die grenst aan het water. 
Het bestaat uit een recreatieve parkzone, een zone gebouw en een parkeerzone tegenaan de R4 die 
mee gebruikt zal worden door zwerfwagens. Het voorstel is om de drie clubs onder te brengen in één 
nieuw clubgebouw met één cafetaria dat excentrisch t.o.v. het centrale park wordt ingeplant. Door de 
excentrische inplanting van het clubgebouw wordt het publiek karakter van het park versterkt en kan 
ook een aangepast beheer worden voorgesteld met enerzijds intensief beheer rond het clubgebouw 
en anderzijds extensief beheer in de rest van het park. 

Om voldoende veiligheid te garanderen voor de boothouders zijn de pontons enkel toegankelijk voor 
clubleden. Het park wordt echter publiek toegankelijk en zo veel als mogelijk in relatie gebracht met 
het water. Tegen de R4 wordt de groene berm verbreed zodat er meer ruimte ontstaat voor de groene 
ring en deze ook duidelijk leesbaar en herkend wordt door het grote publiek. 

In het gedeelte tussen de Beukenlaan, Ringvaart en Leie wordt een compacte technische zone voorzien 
om de andere delen van de jachthaven te kunnen opwaarderen. Deze technische zone bevat een 
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parking voor trailers en boten, een binnenstockage voor boten (verticaal), een milieustation, een 
verkoopspunt en de slipway. Hierbij blijft de woning van de private eigenaar behouden, maar wordt 
de toegangsweg naar de brug Snepkaai en brug R4 wel verlegd. Door deze ingreep zijn ruimere 
bochtstralen mogelijk, waardoor de veiligheid en de interne circulatie verbetert. Daarbij wordt een 
open zicht gecreëerd van op de hoger gelegen Beukenlaan richting de Snepkaai. De toegangsdreef is 
een verruimd jaagpad van 3 meter geasfalteerde weg met zijdelings kasseien (0,75 meter) zodat er 
een visueel smalle straat/toegangsweg ontstaat die ook de snelheid kan terugdringen. Naast de 
verharding wordt een grasstrook met bomenrij voorzien om het groene karakter van de site in de verf 
te zetten. 

Specifieke krachtlijnen, zowel van het schiereiland, de technische zone, de groenstructuren, …. 

 Duurzaam ruimtegebruik 

 mogelijk maken van technische voorzieningen in functie van watergebonden recreatie en 
bijbehorende economische functies 

 woning private eigenaar behouden voor nieuwe functies (bv. conciërge) 

 verschuiven toegangsweg naar brug Snepkaai en brug R4 

 verruimen bochtstralen toegangsweg in functie van een vlotte toegang met trailer 

 openheid naar brug Beukenlaan (visuele relatie) 

 woning bij de site betrekken 

 groenkarakter maximaal behouden 

 waar mogelijk waterdoorlatende materialen voor de verharding 

 

Figuur 0-15: Visie voor ruimtelijke ontwikkeling van het deelgebied Jachthaven Snepkaai 

Doordat de bufferzone (met natuurwaarde) hiermee omgevormd wordt naar een zone voor 
jachthaveninfrastructuur, zal deze planologisch en effectief gecompenseerd worden op een andere 
locatie. 

Voorstel van bestemming: Zone voor watergebonden recreatie en jachthaveninfrastructuur. Een 
conciërgewoning is toegestaan. 
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Figuur 0-16: Voorstel grafisch plan voor deelgebied 2 (Bron: Stad Gent) 

1.5.3 Deelgebied 3: Roeiclubs Watersportbaan 

De aanleiding voor de bestemmingswijziging is een evolutie in functies die bij de roeiclubs horen en 
die niet in overeenstemming zijn met de huidige bestemming gemeenschapsvoorzieningen. 

De stedenbouwkundige aanleg rond de Watersportbaan wordt tot op vandaag beschouwd als één van 
de betere grootschalige C.I.A.M.-realisaties in Vlaanderen, waarbij gestreefd werd naar ‘een ideale 
modernistische woonstad met een overvloed aan recreatieve mogelijkheden.' (Bron: Brepols' 
Architectuurgids Gent 1994.) 

Het was in het vooruitzicht van de Europese roeikampioenschappen van 1955 en de kandidatuur van 
België voor de organisatie van de Olympische Spelen in 1960, dat er vanaf 1953 opnieuw plannen 
gemaakt werden voor de urbanisatie van de Neermeersen en de aanleg van een watersportbaan. 
Eerder al waren er allerlei projecten voorgesteld, maar die hadden vooral oog voor feestpaleizen en 
klassieke verkavelingen. Door het graven van de Nationale Watersportbaan Georges Nachez (2300 m 
lang, 76 m breed en 2 m diep) kwamen enorme hoeveelheden grond vrij die aangewend werden voor 
het ophogen van de onbebouwde maar vooral moerassige Neermeersen. Naast de bewoning kwamen 
er eveneens twee winkelcentra (ondertussen wat verkommerd), een kleuterschool, een lagere school 
(de Bollekensschool), een clubhuis voor de derde leeftijd en vier roeiclubhuizen. Bizar genoeg werd 
voor de roeiclubhuizen de modernistische principes losgelaten en houden ze het midden tussen 
werfketen en chalets met zadeldak in het groen. 
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Deze roeiclubs zijn intussen geëvolueerd naar sportcentra, met cafetaria, feestzaaltje, logies voor 
sporters… functies die, gezien de ligging relatief ver van bewoning, ruimtelijk combineerbaar zijn. 
Momenteel functioneren ze ook als clusters waar allerlei (dag)recreatieve activiteiten plaatsvinden. 

Voorstel van bestemming: Zone voor recreatieve voorzieningen, waarbij ook verblijfsrecreatie 
mogelijk is. 

 

Figuur 0-17: Voorstel grafisch plan deelgebied 3 (Bron: Stad Gent) 
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2 Wettelijk kader en toetsing MER-plicht 

Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en 
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van een plan 
met – mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze 
milieueffecten en eventuele alternatieven in kaart brengen.  

Ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de plenaire vergadering plaats vindt na 1 juni 2008, moeten 
aan deze regelgeving voldoen. Er geldt evenwel enkel een plan-MER plicht voor deze plannen en 
programma’s die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben.  

Overeenkomstig artikel 4.2.3 §3 geldt voor een plan of programma, dat overeenkomstig artikel 4.2.1, 
onder het toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt, en dat het gebruik bepaalt van een klein gebied 
op lokaal niveau of een kleine wijziging inhoudt, dat er geen plan-MER moet worden opgemaakt voor 
zover de initiatiefnemer aan de hand van de criteria die worden omschreven in bijlage I, die bij dit 
decreet is gevoegd, aantoont dat het plan of programma geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben.  

Artikel 4.2.1 stelt dat dit hoofdstuk van toepassing is op ieder plan of programma dat het kader vormt 
voor de toekenning van een vergunning voor een project1. 

RUP’s vallen alvast onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het Decreet 
houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM). 

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen vormen tevens het kader voor de toekenning van een 
stedenbouwkundige vergunning, die pas kan worden verleend als het voorgenomen project zich in de 
bestemming bevindt die overeenstemt met de bestemming vastgelegd in het ruimtelijk 
uitvoeringsplan. Het RUP vormt dus het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning 
toegekend wordt. Het RUP nr. 171 ‘Sport- en recreatieve voorzieningen’ valt bijgevolg onder het 
toepassingsgebied van het DABM. 

Het voorliggende RUP bepaalt evenwel het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau, waardoor 
er geen plan-MER-plicht geldt voor zover aan de hand van de criteria die worden omschreven in bijlage 
I bij het DABM, kan worden aangetoond dat het plan of programma geen aanzienlijke milieueffecten 
kan hebben. 

Wat betreft ‘klein gebied op lokaal niveau’ luidt de Omzendbrief LNE/2007 van 1 december 2007 in 
dat verband als volgt: “Wanneer het plan of programma betrekking heeft op een gedeelte van het 
grondgebied van een lokale instantie, dan kan er sprake zijn van een klein gebied op lokaal niveau.” 

Het voorliggende plangebied is een klein gebied op lokaal niveau. Het betreft slechts ca. 7,95 ha of 
0,05 % van het grondgebied van Gent. Het plan voorziet daarenboven enkel bestemmingen van lokaal 
stedelijk niveau, nl. lokale recreatieve voorzieningen, en houdt enkel kleine wijzigingen in (de gebieden 
zijn momenteel reeds in gebruik voor recreatie). Het plan is bijgevolg screeningsgerechtigd. 

Aangezien het voorliggende RUP het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau, geldt er 
geen plan-MER-plicht voor het RUP nr. 171 ‘Sport- en recreatieve voorzieningen’, voor zover aan de 
hand van de criteria die worden omschreven in bijlage I bij het DABM, kan worden aangetoond dat 
het plan of programma geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben. De toetsing aan de criteria 
vermeld in bijlage I van het DABM geschiedt enerzijds per milieudiscipline doorheen de plan-mer-
screening en wordt anderzijds gesynthetiseerd in hoofdstuk 6 (toetsing van het RUP nr. 171 ‘Sport- en 

                                                                 

1 Dit hoofdstuk is eveneens van toepassing op ieder plan of programma, waarvoor, gelet op het mogelijke effect op 
gebieden, een passende beoordeling vereist is uit hoofde van artikel 36ter, § 3, eerste lid, van het decreet van 21 
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. In het plangebied, alsook in de ruime omgeving 
ervan (straal van 4 km) is er geen Vogel- of Habitatrichtlijngebied aanwezig. Bovendien heeft de aard van de 
activiteiten waartoe het RUP aanleiding geeft op geen enkele wijze invloed op een Speciale Beschermingszone zodat 
een passende beoordeling niet relevant is. 
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recreatieve voorzieningen’ aan de criteria van bijlage I bij het DABM). Hieruit blijkt dat er voor het RUP 
nr. 171 ‘Sport- en recreatieve voorzieningen’ geen plan-MER dient te worden opgemaakt. 
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3 Alternatieven 

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent (MB 09/04/2003) en de studie zonevreemde sport en recreatie 
(2003) vormen het ruimtelijk kader waarbinnen dit concept-RUP tot stand is gekomen. Bijgevolg zijn 
in deze screening noch beleidsalternatieven noch locatiealternatieven aan de orde. 

Voorliggend concept-RUP geeft het kader aan voor de inrichting van de verschillende deelgebieden. 
Binnen de marges van de RUP-voorschriften zijn meerdere inrichtingsalternatieven mogelijk. De 
stedenbouwkundige voorschriften werden in de conceptnota opgelijst en zijn opgenomen in bijlage 1.  

De screening heeft voornamelijk tot doel om na te gaan of er aanzienlijke milieueffecten kunnen 
optreden en er bijgevolg een plan-MER noodzakelijk is. Uiteraard kunnen de aspecten die voortvloeien 
uit het onderzoek binnen de screening er toe leiden dat er bijkomende voorstellen worden gedaan ter 
verfijning van de voorschriften of vastleggen van de planperimeter. 
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4 Potentiële milieueffecten van het plan 

4.1 Bodem 

4.1.1 Bestaande toestand 

Deelgebied 1 (Boer Janssensstraat) wordt gedomineerd door vochtige zandbodems. Langsheen de 
randen komen antropogene bodems, natte zandbodems en vochtige zandleembodems voor. Deze 
bodems zijn weinig gevoelig voor verdichting. De voorkomende bodemprofielen zijn niet bijzonder 
kwetsbaar voor profielverstoring. De bodemkaart ter hoogte van het deelgebied is weergegeven op 
onderstaande figuur. 

 

Figuur 0-18: Bodemkaart ter hoogte van deelgebied Boer Janssensstraat (deelgebied 1) 

 

Het zuidoostelijke deel van deelgebied 2 (Jachthaven Snepkaai) bestaat uit antropogene bodems, wat 
betekent dat ze reeds verstoord werden in het verleden. Hierdoor kan aangenomen worden dat deze 
bodems niet gevoelig zijn voor verdichting noch voor profielverstoring. De bodems in het noordwesten 
van het deelgebied bestaan uit natte (zware) klei. Dit bodemtype is zeer gevoelig voor verdichting, 
maar kent geen kwetsbare bodemprofielen. De bodemkaart ter hoogte van het deelgebied is 
weergegeven op onderstaande figuur. 
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Figuur 0-19: Bodemkaart ter hoogte van deelgebied Jachthaven Snepkaai (deelgebied 2) 

 

De bodems ter hoogte van deelgebied 3 (Watersportbaan) zijn antropogeen van aard wat betekent 
dat ze reeds verstoord werden in het verleden. Hierdoor kan aangenomen worden dat deze 
bodemtypes niet gevoelig zijn voor verdichting noch voor profielverstoring. De bodemkaart ter hoogte 
van het deelgebied is weergegeven op onderstaande figuur. 
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Figuur 0-20: Bodemkaart ter hoogte van deelgebied Watersportbaan (deelgebied 3) 

 

Een samenvatting van de verschillende bodemtypes per deelgebied is weergegeven is onderstaande 
tabel. Er bevinden zich geen waardevolle bodems binnen of in de omgeving van de deelgebieden. 

 

Tabel 1: Bodemtypes per deelgebied 

Deelgebied Bodemtype Code 

Boer Janssensstraat Vochtig zand Sdb 

Boer Janssensstraat Nat zand Sep(o) 

Boer Janssensstraat Antropogeen OB 

Boer Janssensstraat Vochtig zandleem sPdp 

Jachthaven Snepkaai Antropogeen OB 

Jachthaven Snepkaai Natte klei Eep 

Jachthaven Snepkaai Natte zware klei Ufp, Uep 

Watersportbaan Antropogeen OB 

 

Op basis van info uit de databank van OVAM (geraadpleegd op 28/11/2016) blijkt dat er geen 
bodemonderzoeken gekend zijn binnen de deelgebieden. In de omgeving van de deelgebieden zijn 
wel verschillende bodemonderzoeken gekend. De uitgevoerde bodemonderzoeken in de omgeving 
van de deelgebieden zijn weergegeven op onderstaande figuur.  
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Figuur 0-21: Situering bodemonderzoeken in omgeving deelgebieden (Bron: OVAM, geraadpleegd 
op 28/11/2016) 

 

Met uitzondering van de taluds langsheen de wegenis zijn de deelgebieden niet erosiegevoelig (zie 
onderstaande figuur).  
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Figuur 0-22: Erosiegevoeligheid t.h.v. de deelgebieden 

 

4.1.2 Mogelijke effecten 

4.1.2.1 Ten aanzien van de bestaande toestand 

Effecten op profielverstoring en -vernietiging 

Bodems in deelgebied 1 zijn weinig gevoelig voor verdichting en bevatten geen zeer kwetsbare 
bodemprofielen. Bovendien kan redelijkerwijze aangenomen worden dat de ondergrond reeds 
grotendeels verstoord is door de bestaande sportcluster (parking, speeltuin, cafetaria, kleedkamers, 
…). Er worden dan ook geen aanzienlijke effecten van bodemverdichting of profielvernietiging 
verwacht.  

Deelgebied 2 bestaat enerzijds uit antropogene bodems in het zuidoosten, en anderzijds uit natte 
(zware) kleibodems in het noordoosten. De antropogene bodems zijn reeds verstoord in het verleden, 
waardoor ze als niet kwetsbaar beschouwd worden voor enige vorm van verstoring. De kleibodems 
zijn zeer gevoelig voor verdichting. Echter, deze zone is reeds voor een groot deel bebouwd. De 
voorschriften stellen dat nieuwe gebouwen en verhardingen compact gebundeld moeten worden en 
dat 50% van het gebied als groengebied ingericht moet worden. In de kwetsbare zones voor 
verdichting is het aangewezen om rijplaten te gebruiken wanneer met zware machines gewerkt wordt 
of om de latere groene zones niet te betreden met zwaar materieel en niet te gebruiken als 
stockageruimte. Het is tevens aanbevolen om in zones waar eventueel bebouwing verdwijnt, de 
eventueel verdichte lagen terug los te maken alvorens deze zones ingericht worden als groenzone. 

Deelgebied 3 bestaat uit antropogene bodems. Ook voor dit deelgebied kan aangenomen worden dat 
de bodems reeds verstoord zijn door vroegere activiteiten (ophogen van de bodems, aanleg van de 
huidige constructies). Er worden bijgevolg geen aanzienlijke effecten verwacht ten aanzien van 
bodemverdichting of profielvernietiging. 
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Effecten op het voorkomen van erosie worden er niet verwacht, gezien de verspreiding van een zeer 
beperkt aantal erosiegevoelige zones binnen de deelgebieden.  

 

Bodemkwaliteit 

Door uitvoering van het voorgenomen plan worden geen activiteiten toegelaten  die aanleiding 
kunnen geven tot (grootschalige) bodemverontreiniging. 

Eventuele bodemverontreiniging door het planvoornemen is echter nooit uit te sluiten. Bij 
bouwwerkzaamheden en vergraving dient de geldige regelgeving te worden gevolgd waardoor er geen 
aanzienlijke effecten verwacht worden op bodemkwaliteit door het grondverzet. Gepaste 
maatregelen inzake het bodemsaneringsdecreet worden verzekerd.  

Verder zijn beperkt potentieel bodemverontreinigende activiteiten mogelijk binnen het plan (b.v. 
parkeergelegenheid, opslagloodsen, handel in functie van de jachthaven, …). Verschillende van deze 
activiteiten zijn echter in de bestaande toestand reeds aanwezig. Bovendien wordt verondersteld dat 
de geldende wetgeving zal gevolgd worden. Het risico op  bodemverontreiniging wordt hierdoor 
eerder beperkt ingeschat, waardoor geen aanzienlijke effecten verwacht worden. 

4.1.2.2 Ten aanzien van de juridische toestand 

Deelgebied 1 is bestemd als natuurgebied. In natuurgebied is een bijkomende verstoring van de 
bodem, zoals dat mogelijk is bij recreatieve voorzieningen, niet mogelijk. Anderzijds zijn de 
voorkomende bodems niet aangeduid als kwetsbaar voor profielverstoring of verdichting. Er worden 
bijgevolg geen aanzienlijk negatieve effecten verwacht. 

Binnen deelgebied 2 komt in het noordwesten een zone met kwetsbare bodems voor 
bodemverdichting voor. Deze kwetsbare bodems zijn echter gelegen in een zone die momenteel reeds 
bestemd is voor recreatie (verblijfsrecreatie en dag- en verblijfsrecreatie). Gezien dit planologisch 
geen wijziging betreft, wordt het effect neutraal ingeschat. In het zuidoosten is bufferzone aangeduid 
op het gewestplan en wordt deze door uitvoering van het voorgenomen plan herbestemd tot zone 
voor watergebonden recreatie en jachtinfrastructuur. Gezien deze zone bestaat uit antropogene 
bodems, worden geen aanzienlijke effecten verwacht inzake profielverstoring en verdichting. 

Deelgebied 3 is reeds volledig bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Ten aanzien van 
de discipline bodem wordt verwacht dat gemeenschapsvoorzieningen gelijkaardige effecten 
genereren in vergelijking met recreatieve voorzieningen. Het effect wordt neutraal ingeschat. 

Inzake bodemkwaliteit kan gesteld worden dat een recreatieve invulling van de deelgebieden een 
hogere kans heeft op bodemverontreiniging in vergelijking met natuurgebied (deelgebied 1)  en 
bufferzone (gedeelte deelgebied 2). Echter, zoals reeds hoger vermeld, wordt de kans op 
bodemverontreiniging beperkt ingeschat. Ten aanzien van de huidige bestemmingen 
gemeenschapsvoorzieningen (deelgebied 3) en recreatie (deel van deelgebied 2) worden geen 
significante wijzigingen verwacht. Er kan bijgevolg gesteld worden dat aanzienlijke effecten niet 
verwacht worden. 

4.1.3 Aanbevelingen (reeds voorzien of te voorzien) en conclusie 

Aanbevelingen 

Ter hoogte van de verdichtingsgevoelige bodems in deelgebied 2 (Jachthaven Snepkaai) is het 
wenselijk dat latere groene zones gevrijwaard worden van stockage en het berijden met zwaar 
materieel of dat in deze zones gebruik gemaakt wordt van rijplaten. Indien dit toch gebeurt, is het 
wenselijk dat de bodem na de ingrepen terug losgemaakt wordt. Het is tevens aanbevolen om in zones 
waar eventueel bebouwing verdwijnt, de eventueel verdichte lagen terug los te maken alvorens deze 
zones ingericht worden als groenzone.  

Conclusie 
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De gevoeligheden in het kader van bodemaspecten zijn in deze screening opgelijst. Gezien er 
verondersteld wordt dat de geldende wetgeving gevolgd wordt, worden geen aanzienlijke effecten 
verwacht ten aanzien van de discipline bodem. Er wordt voor de verdichtingsgevoelige zone in 
deelgebied 2 wel aanbevolen rekening te houden met de voorgestelde maatregel. 
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4.2 Water (Grondwater, oppervlaktewater en afvalwater) 

4.2.1 Bestaande situatie 

4.2.1.1 Grondwater 

Deelgebied 1 (Boer Janssensstraat) is volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart gelegen binnen de 
categorie Ca1, wat wil zeggen dat het grondwater zeer kwetsbaar is. Het grondwater ter hoogte van 
deelgebieden 2 (Jachthaven Snepkaai) en 3 (Watersportbaan) is aangeduid als niet kwetsbaar (Dc). 

De deelgebieden bevinden zich niet in of nabij een beschermingszone van een grondwaterwinning. 

Deelgebied 1 is volgens de grondwaterstromingskaart matig gevoelig (type 2) voor 
grondwaterstromingen. Deelgebieden 2 en 3 daarentegen zijn sterk gevoelig (type 1) voor 
grondwaterstroming. 

Volgens de watertoetskaart infiltratiegevoeligheid is deelgebied 1 infiltratiegevoelig. Deelgebieden 2 
en 3 zijn aangeduid als niet infiltratiegevoelig. 

Binnen de deelgebieden zijn geen vergunde grondwaterwinningen gelegen (Bron: DOV, geraadpleegd 
op 29/11/2016). Binnen een straal van 500 m rondom de deelgebieden zijn volgende vergunde 
grondwaterwinningen gelegen:  

Tabel 2: Vergunde grondwaterwinningen binnen een straal van 500 m rond de deelgebieden 

Adres # 
putten 

Diepte 
(m) 

Aquifer
-code*  

Vergund 
dagdebiet 
(m³/d) 

Vergund 
jaardebiet 
(m³/j) 

Situering 

Pontstraat 10, Gent 1 9,5 0162 5 1.050 390 m ten W van DG 2 

Patijntjestraat 161 1 5 0160 / 138 310 m ten Z van DG 3 

* 0160 = Pleistocene afzettingen 
  0162 = Pleistoceen van de Vlaamse Vallei 
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Figuur 0-23: Situering vergunde grondwaterwinningen in de omgeving van de deelgebieden (Bron: 
DOV, geraadpleegd op 29/11/2016) 

 

4.2.1.2 Oppervlaktewater 

De drie deelgebieden bevinden zich in het stroomgebied van de Schelde. Deelgebied 1 (Boer 
Janssensstraat) situeert zich in het Beneden-Scheldebekken en meer bepaald in het deelbekken van 
Scheldeland. Deelgebieden 2 (Jachthaven Snepkaai) en 3 (Watersportbaan) situeren zich in bekken 
van de Gentse Kanalen, in deelbekken Gentse Binnenwateren.  

In de nabije omgeving van deelgebied Boer Janssensstraat zijn geen waterlopen gelegen. De 
noordwestelijke rand van het deelgebied is aangeduid als potentieel mogelijk overstromingsgevoelig.  

Doorheen het deelgebied Jachthaven Snepkaai stroomt de bevaarbare waterloop ‘Leie’. Verder wordt 
het gebied begrensd door de bevaarbare waterlopen ‘La Lys’ ‘Leie’ en ‘Ringvaart om Gent’. Het 
volledige deelgebied is aangeduid als potentieel mogelijks overstromingsgevoelig. 

Het deelgebied Watersportbaan is gelegen langs de gelijknamige, niet geklasseerde waterloop. Nabij 
dit deelgebied bevinden zich ook nog de bevaarbare waterlopen ‘Leie’ en ‘Leiearm’. Dit deelgebied is 
niet aangeduid als overstromingsgevoelig op de watertoetskaart. 

De verschillende deelgebieden zijn allen gelegen in van nature overstroombare gebieden. De gebieden 
zijn echter buiten recent overstroomde gebieden of risicozones voor overstromingen gelegen. 
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Figuur 0-24: Waterlopen (VHA) en watertoetskaart overstromingsgevoeligheid 

 

4.2.1.3 Afvalwater 

Deelgebied Boer Janssensstraat is gelegen binnen het zuiveringsgebied van Destelbergen en is op de 
zoneringsplannen van de VMM (geraadpleegd op 29/11/2016) aangeduid als centraal gebied. Dit 
betekent dat het deelgebied is aangesloten via een (gemengd) rioleringstelsel op een RWZI. 

Deelgebieden Jachthaven Snepkaai en Watersportbaan zijn gelegen binnen het zuiveringsgebied van 
Gent. Jachthaven Snepkaai is gelegen binnen individueel te optimaliseren buitengebied. Deelgebied 
Watersportbaan is gelegen binnen centraal gebied of heeft een IBA.  
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Figuur 0-25: Zoneringsplan (VMM) 

 

4.2.2 Mogelijke effecten 

4.2.2.1 Ten aanzien van de bestaande toestand 

Grondwater 

Binnen de deelgebieden is in de bestaande situatie reeds een aanzienlijke oppervlakte verharding 
aanwezig, voornamelijk in de deelgebieden Boer Janssensstraat en Watersportbaan. Bijkomende 
verharding is door uitvoering van het plan echter niet uitgesloten, met negatieve effecten ten aanzien 
van infiltratie van regenwater hemelwater naar het grondwater tot gevolg. Er wordt echter 
verondersteld dat voldaan wordt aan de geldende wetgeving inzake hergebruik, infiltratie en buffering 
van hemelwater. 

Het deelgebied Jachthaven Snepkaai heeft nog grote onverharde oppervlaktes. In de voorschriften 
werd echter opgenomen dat 50% van de grondoppervlakte groen moet ingericht worden. In de 
resterende 50% die verhard mag worden, zal bovendien opgelegd worden via het RUP dat deze zone 
niet volledig verhard kan worden met waterondoorlatende materialen. In deze zone zijn daarnaast 
ook ophogingen van het terrein uitgesloten. Er kan dan globaal gesteld worden dat de toename van 
(waterondoorlatende) verharding binnen alle deelgebieden eerder beperkt zal zijn. Volgens de 
watertoetskaarten zijn de deelgebieden Jachthaven Snepkaai en Watersportbaan niet 
infiltratiegevoelig, toch is het noodzakelijk voldoende maatregelen uit te werken om infiltratie in het 
plangebied te bevorderen. Er zal bij de uiteindelijke projectontwikkeling voldoende studiewerk en 
aandacht dienen te gaan naar de eventuele geschiktheid voor infiltratie en naar de technische 
mogelijkheden voor constructies hierbinnen. Indien infiltratie niet mogelijk blijkt, dient, conform de 
watertoets, overgegaan te worden naar buffering (zie verder bij oppervlaktewater).  Aanzienlijke 
effecten worden niet verwacht. 
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De deelgebieden bevinden zich in matig (Boer Janssensstraat) tot zeer gevoelig (Watersportbaan en 
Jachthaven Snepkaai) gebied voor grondwaterstroming. Grootschalige ondergrondse constructies 
worden niet expliciet uitgesloten, maar worden niet verwacht bij deze herbestemming naar 
recreatieve zones. Er wordt verwacht dat de ondergrondse constructies zich zullen beperken tot 
funderingswerken of een kelderverdieping. Bovendien zullen het hooguit kleinschalige ondergrondse 
constructies zijn, waarvan verwacht wordt dat het grondwater zich rond of onder de constructie kan 
verplaatsen. Er worden geen aanzienlijke effecten verwacht. 

Er worden geen activiteiten gepland die een (grootschalig) effect kunnen hebben op de 
grondwaterkwantiteit.  

Nabij bestaande verontreinigingen is er een risico op het verspreiden van verontreiniging tijdens een 
eventuele bemaling. Deze hangt af van tal van factoren zoals de aard van de verontreiniging en de 
inperking ervan maar ook van de bemalingskarakteristieken. Aspecten rond bemaling en kwaliteit van 
het water worden niet in een RUP geregeld. Deze kunnen indien nodig worden opgevolgd en gemeten 
tijdens de aanleg zelf. 

Oppervlaktewater 

In of nabij de deelgebieden Jachthaven Snepkaai en Watersportbaan zijn waterlopen gelegen. Het gaat 
echter om bevaarbare waterlopen met niet-natuurlijke oevers. Het concept-RUP voorziet echter dat 
de oevers ter hoogte van de Sneppemeersen vrijgemaakt worden van jachthaveninfrastructuur. Er 
worden aldus geen significante effecten verwacht op de structuurkwaliteit van deze waterlopen. Het 
feit dat de oevers vrijgemaakt worden van infrastructuur, wordt dan weer positief beoordeeld. Globaal 
blijft het effect een verwaarloosbaar effect ten aanzien van structuurkwaliteit. 

In alle vergunningsaanvragen zal er moeten worden voldaan aan de verordening inzake 
hemelwateropvang (Vlaamse verordening en regelgeving stad Gent). Tevens kan de beheerder van de 
ontvangende waterloop of van de riolering steeds bijkomende voorschriften opleggen.  

Bij de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (BVR 05/07/2013) is het 
algemeen uitgangsprincipe dat hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk wordt hergebruikt. In 
tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd. Indien 
infiltratie onmogelijk blijkt door voortdurende hoge grondwaterstanden of indien de 
doorlatendheidsfactor van de bodem te laag is, dient het hemelwater te worden gebufferd met 
vertraagde afvoer. 

De verordening is o.a. van toepassing op het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte 
constructies en het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van verhardingen waarbij de nieuwe 
oppervlakte groter is dan 40 m². De opvang en afvoer van hemelwater t.g.v. deze 
bebouwing/verharding kan voor de verschillende deelgebieden in overeenstemming met deze 
verordening opgevangen worden op het terrein zelf, waardoor er geen aanzienlijke effecten te 
verwachten zijn op de waterhuishouding.  

Binnen en in de directe omgeving van de deelgebieden zijn geen waterproblemen gekend (geen recent 
overstroomde gebieden of risicozones voor overstromingen). Deelgebieden Watersportbaan en Boer 
Janssensstraat zijn tevens niet gelegen binnen potentieel of effectief overstromingsgevoelig gebied, 
met uitzondering van de uiterste noordwestelijke strook binnen deelgebied Boer Janssensstraat. 
Deelgebied Jachthaven Snepkaai is aangeduid als potentieel overstromingsgevoelig, maar in de 
voorschriften werd opgenomen dat 50% van de grondoppervlakte groen moet ingericht worden. 
Hierdoor wordt er verondersteld dat er voldoende ruimte is voor de buffering (en vertraagd afvoeren) 
van hemelwater. Bovendien zal in het RUP opgenomen worden dat de resterende 50% niet volledig in 
waterondoorlatende materialen aangelegd kan worden en zullen ophogingen niet toegelaten worden. 
Zoals eerder gesteld wordt er verder vanuit gegaan dat alle geldende regelgeving inzake buffering van 
hemelwater wordt gevolgd. Er worden bijgevolg voor geen van de deelgebieden aanzienlijke effecten 
verwacht inzake overstromingen. 
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Door uitvoering van het voorgenomen plan worden geen significante effecten verwacht op de 
waterkwaliteit van de aanwezige waterlopen in of nabij de deelplangebieden. Er worden immers geen 
lozingen op waterlopen voorzien.  

Afvalwater 

Deelgebieden Boer Janssensstraat en Watersportbaan zijn aangesloten via een rioleringstelsel op een 
RWZI of hebben een IBA. De noodzakelijke infrastructuur voor de afvoer van afvalwater is bijgevolg al 
aanwezig in deze gebieden. Deelgebied Jachthaven Snepkaai is gelegen binnen individueel te 
optimaliseren buitengebied. De afvoer van afvalwater dient op projectniveau uitgeklaard te worden 
(mogelijkheid tot aansluiting op centraal gebied of voorzien van eigen IBA). De stad Gent geeft aan dat 
aansluiting op het bestaande rioleringsnet niet evident zal zijn, en geeft voorkeur aan installatie van 
IBA. Dergelijke zaken worden echter buiten het RUP geregeld en dienen op 
project/vergunningenniveau bepaald uitgeklaard te worden.  

Ten gevolge van het planvoornemen wordt een zeer beperkte bijkomende afvalwaterproductie 
ingeschat. Ten aanzien van de capaciteit van de ontvangende RWZI’s (Gent en Destelbergen met een 
capaciteit van respectievelijk 207.000 en 59.400 IE) worden geen aanzienlijke effecten verwacht. Voor 
deelgebieden die niet kunnen aansluiten op bestaande riolering, dienen individuele voorzieningen 
voldoende gedimensioneerd te zijn om lozen van afvalwater te vermijden. Ook dit valt buiten het RUP, 
en dient geregeld te worden op het niveau van project- en vergunningen. 

Voor wat betreft handelingen in het openbaar domein dient de code voor goede praktijk voor het 
ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen gerespecteerd te worden. 

4.2.2.2 Ten aanzien van de juridische toestand 

Bij uitvoering van de huidige bestemmingen recreatie en gemeenschapsvoorzieningen 
(Watersportbaan en deel Jachthaven Snepkaai) zouden dezelfde effecten optreden als bij het 
uitvoeren van voorliggend concept-RUP. Er worden aldus geen bijkomende negatieve effecten 
verwacht. Ten aanzien van de huidig aanwezige recreatieve zone in de Jachthaven Snepkaai worden 
zelfs eerder positieve effecten verwacht, aangezien het concept-RUP in de voorschriften stelt dat 50% 
van de grondoppervlakte ingericht dient te worden als publiek toegankelijk groen. 

Ten aanzien van de bestemmingen bufferzone en natuurgebied (deel Jachthaven Snepkaai en Boer 
Janssensstraat) kan de herbestemming naar recreatieve zone een toename van de verharde 
oppervlakte met zich mee brengen, hetgeen mogelijks effecten heeft op afstroming, infiltratie, 
grondwaterstroming, … Er zal echter voldaan moeten worden aan het hemelwaterbesluit 
(gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (BVR 05/07/2013)), waardoor geen aanzienlijk 
negatieve effecten verwacht worden.  

4.2.3 Aanbevelingen (reeds voorzien of te voorzien) en conclusie 

Aanbevelingen 

Er worden geen bijkomende aanbevelingen geformuleerd. 

Conclusie 

Er zijn vanuit de discipline water geen aanzienlijke effecten te verwachten door uitvoering van het 
plan – rekening houdend met de randvoorwaarden die zijn ingeschreven in het concept-RUP en er van 
uitgaande dat de geldende regelgeving in acht wordt genomen (verordening hemelwater 
Vlaanderen/stad Gent, watertoets,…).  
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4.3 Fauna en flora 

4.3.1 Bestaande toestand 

Speciale beschermingszones 

De deelgebieden zijn niet gelegen in of nabij een speciale beschermingszone (vogel- of 
habitatrichtlijngebied). Het meest nabijgelegen Natura-2000 gebied ligt op ca. 1 km ten noordoosten 
van het deelgebied Boer Janssensstraat en betreft het habitatrichtlijngebied “Schelde- en Durme-
estuarium van de Nederlandse grens tot Gent”. Het voorgenomen plan heeft hier geen 
(on)rechtstreekse invloed op. Verder zijn de deelgebieden ook niet gelegen in een verbindingszone 
tussen twee deelgebieden van een SBZ. Het uitvoeren van een (voortoets) passende beoordeling is 
dan ook niet relevant.  

VEN/IVON 

Het gebiedsgericht beleid van het natuurdecreet houdt de ontwikkeling van het Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) in. Het natuurdecreet 
legt de voorschriften en geboden in VEN en IVON vast. Er zijn geen VEN/IVON gebieden gelegen binnen 
de deelgebieden. Het meest nabijgelegen VEN/IVON-gebied ligt op ca. 550 m ten westen van het 
deelgebied Jachthaven Snepkaai en betreft het  GEN gebied “De vallei van de Benedenleie”. Het 
voorgenomen plan heeft hier geen (on)rechtstreekse invloed op. Verder zijn de deelgebieden ook niet 
gelegen in een verbindingszone tussen twee VEN-gebieden. Een verscherpte natuurtoets dient dan 
ook niet te worden uitgevoerd. 

 

Figuur 0-26: Situering Natura2000-gebieden en VEN-gebieden 

 

Natuurreservaten 

De deelgebieden zijn niet gelegen binnen een natuurreservaat. Het dichtstbijzijnde is op 650 m ten 
westen van het deelgebied Jachthaven Snepkaai gelegen.  
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Biologische waarderingskaart 

De biologische waarderingskaart (BWK van de Stad Gent), is een cartografische inventaris van de 
biologische waarde van de vegetatie op het grondgebied van de Stad Gent. Volgende conclusies 
kunnen gemaakt worden voor de verschillende deelgebieden. 

Boer Janssensstraat:  

- Deelgebied zelf is biologisch minder waardevol: halfopen en open bebouwing met beplanting (ua); 

- Ook de omgeving is hoofdzakelijk biologisch minder waardevol (halfopen en open bebouwing met 
beplanting (ua), zeer soortenarme, ingezaaide graslanden (hx), terrein met recreatie-
infrastructuur (uv)); 

- Biologisch waardevolle bermen langsheen de snelweg (loofhoutaanplant (n) en bermen met 
elementen van mesofiel hooiland (k(hu-))). 

 

Jachthaven Snepkaai: 

- Ongeveerde helft van het deelgebied is aangeduid als biologisch waardevol (verruigd grasland 
(hr), soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+), 
loofhoutaanplant (n), bomenrij met dominantie van Esdoorn (kbac), bomenrij (kb), domenrij met 
dominantie van Gewone es (kbfr)) 

- De andere helft is aangeduid als biologisch minder waardevol (terrein met recreatie-infrastructuur 
(uv), bomenrij (kb), gemengd loofhout (gml-)); 

- Zeer waardevolle zone ten noorden van de La Lys (houtkant met dominantie van els (kha), vochtig 
licht bemest grasland (hc), natte ruigte met Moerasspirea (hf), bomenrij met dominantie van wilg 
(kbs), natte moerasspirearuigte met Poelruit (hft), nitrofiel alluviaal elzenbos (vn), bomenrij met 
dominantie van populier (kbp)). 

 

Watersportbaan: 

- Hoofdzakelijk biologisch weinig waardevol (terrein met recreatie-infrastructuur (uv) en wegenis) 

- Aanwezigheid van enkele waardevolle elementen (park (kp)); 

- Kanaal Watersportbaan is aangeduid als biologisch waardevol 

- De omgeving is hoofdzakelijk minder waardevol met sporadisch enkele waardevolle elementen. 
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Figuur 0-27: BWK (versie Stad Gent) ter hoogte van deelgebied Boer Janssensstraat 

 

Figuur 0-28: BWK (versie Stad Gent) ter hoogte van deelgebied Jachthaven Snepkaai 
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Figuur 0-29: BWK (versie Stad Gent) ter hoogte van deelgebied Watersportbaan 

 

4.3.2 Mogelijke effecten 

4.3.2.1 Ten aanzien van de bestaande toestand 

Effecten op SBZ-zones of VEN-gebied zijn niet te verwachten gezien de tussenliggende afstand (meer 
dan 500 m) en de aard van de activiteit die het concept-RUP toelaat (recreatieve voorzieningen). 
Verder zijn de deelgebieden ook niet gelegen in een verbindingszone tussen twee deelgebieden van 
een SBZ of twee VEN-gebieden. Een passende beoordeling of verscherpte natuurtoets zijn dan ook 
niet vereist. 

Binnen het deelgebied Boer Janssensstraat zijn geen biologisch waardevolle elementen gelegen. In de 
voorschriften werd opgenomen dat de onbebouwde delen maximaal onverhard en groen ingericht 
dienen te worden. Gezien de reeds aanwezige recreatie in het gebied en de nabijheid van de snelweg, 
kan redelijkerwijze aangenomen worden dat de aanwezige fauna reeds gewend is aan de aanwezige 
‘verstoringen’. Er worden bijgevolg geen significant negatieve effecten verwacht ten aanzien van dit 
deelgebied. 

Binnen het deelgebied Jachthaven Snepkaai zijn verschillende zones aangeduid als biologisch 
waardevol. Bij een verdere invulling van het gebied als zone voor recreatie is het mogelijk dat er 
biologisch waardevolle zones zullen verdwijnen. In de voorschriften van het concept-RUP werd echter 
opgenomen dat minstens 50% van de grondoppervlakte ingericht moet worden als publiek 
toegankelijk groen en dat verharding compact ingericht moet worden. Dit betekent dat in de open 
zones nieuwe waardevolle groene elementen kunnen aangelegd worden. Het is evenwel aangewezen 
om streekeigen planten en bomen te gebruiken in deze groenvoorzieningen. Sowieso worden er 
gezien de huidige verstorende werking van de omliggende weginfrastructuur en de huidige recreatieve 
voorzieningen geen aanzienlijke effecten verwacht inzake geluidsverstoring. Indien de onverharde 
ruimtes gebruikt worden voor streekeigen, waardevol groen, worden geen significant negatieve 
effecten verwacht.  
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Het deelgebied Watersportbaan is hoofdzakelijk biologisch minder waardevol, met enkele 
waardevolle elementen. Zoals het deelgebied Boer Janssensstraat werd in de voorschriften 
opgenomen dat de onbebouwde delen maximaal onverhard en groen ingericht dienen te worden. 
Gezien de reeds aanwezige recreatie in het gebied, kan redelijkerwijze aangenomen worden dat de 
aanwezige fauna reeds gewend is aan de aanwezige ‘verstoringen’. Er worden bijgevolg geen 
significant negatieve effecten verwacht ten aanzien van dit deelgebied. 

Ter hoogte van deelgebieden Jachthaven Snepkaai en Watersportbaan zijn werkzaamheden aan de 
oevers van de daar gelegen waterlopen mogelijk. Gezien geen van de oevers ‘natuurlijk’ zijn (kades, 
beton), zal het plan dan ook geen invloed hebben op de structuurkwaliteit van deze waterlopen en 
aldus ook geen invloed hebben op de aanwezige fauna en flora. 

Er wordt voor alle deelgebieden aanbevolen in de voorschriften op te nemen dat bijkomende 
verlichting beperkt moet zijn, neerwaarts gericht en voor de deelgebieden jachthaven Snepkaai en 
watersportbaan afgewend van de waterloop en voor het deelgebied Boer Janssensstraat afgewend 
van het open gebied ten noorden van het deelgebied. 

4.3.2.2 Ten aanzien van de juridische toestand 

Het deelgebied Boer Janssensstraat is momenteel bestemd als natuurgebied. Herbestemming van het 
gebied naar zone voor recreatieve voorzieningen brengt dus een potentieel verlies aan natuurwaarden 
met zich mee. Anderzijds betreft het een eerder beperkt gebied (ca. 0,65 ha) dat momenteel een 
geïsoleerde ligging heeft tussen woongebied (gewestplan), recreatiegebied (GRUP afbakening 
grootstedelijk gebied Gent) en de snelweg. Dit alles maakt dat de ecologische potenties van het gebied 
eerder beperkt zijn. Bijgevolg wordt geoordeeld dat een herbestemming naar recreatiegebied geen 
aanzienlijk negatieve effecten zal hebben. 

Het noordwestelijke deel van het deelgebied Jachthaven Snepkaai is reeds bestemd als recreatiezone. 
Aangezien in de voorschriften van het concept-RUP is opgenomen dat 50% van het gebied moet 
aangelegd worden als groene zone, worden in deze zone eerder positieve effecten verwacht gezien 
deze groenvoorzieningen niet opgelegd worden door het gewestplan. In het zuidoosten van het 
deelgebied zal bufferzone herbestemd worden naar zone voor watergebonden recreatie en 
jachtinfrastructuur. Bufferzones hebben potenties voor natuurontwikkeling, waardoor de 
herbestemming een potentieel verlies aan natuurwaarden betekent. Anderzijds betreft het een 
relatief klein (2,4 ha) en geïsoleerd gebied. Het gebied ligt momenteel ingesloten tussen bestaand 
recreatiegebied, woongebied en kanalen met artificiële oevers. Bovendien is een verplichte groene 
zone van 50% van de oppervlakte van het gebied vereist. Er worden dan ook geen aanzienlijke effecten 
verwacht. 

De bestemming gemeenschapsvoorzieningen (deelgebied Watersportbaan) en recreatieve 
voorzieningen (gewenste toestand) zorgen voor gelijkaardige effecten ten aanzien van fauna en flora, 
waardoor geen bijkomende effecten verwacht worden door de herbestemming van het gebied. 

4.3.3 Aanbevelingen (reeds voorzien of te voorzien) en conclusie 

De voorschriften van het concept-RUP stellen dat 50% van de grondoppervlakte van het deelgebied 
Jachthaven Snepkaai ingericht dient te worden als publiek toegankelijk groen. Om de ecologische 
waarde van het voorziene en nieuw aan te planten groen te optimaliseren wordt aanbevolen in de 
voorschriften op te nemen dat bij nieuwe beplanting gekozen dient te worden voor streekeigen 
vegetatie. 

Er wordt voor alle deelgebieden aanbevolen in de voorschriften op te nemen dat bijkomende 
verlichting beperkt moet zijn, neerwaarts gericht en voor de deelgebieden jachthaven Snepkaai en 
watersportbaan afgewend van de waterloop. 

 

Conclusie 



 
 

2254683031 -  plan-MER screening concept-RUP 171 Sport- en recreatieve voorzieningen pagina  41 van 83 

Er zijn vanuit de discipline fauna en flora geen significante negatieve effecten te verwachten door 
uitvoering van het concept-RUP.  
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4.4 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

4.4.1 Bestaande toestand 

Beschermd erfgoed 

Waardevol erfgoed kan op basis van het onroerend erfgoeddecreet beschermd worden. Binnen of in 
de nabije omgeving (< 300 m) van de deelgebieden is geen beschermd erfgoed gelegen. 

Landschapsatlas 

In de Landschapsatlas worden de belangrijkste waardevolle landschapselementen aangeduid en 
beschreven: vlakvormige (ankerplaatsen en relictzones), lijnvormige (lijnrelicten) en puntvormige 
(puntrelicten). In de Landschapsatlas worden tevens de zgn. traditionele landschappen afgebakend. 

Het deelgebied Boer Janssensstraat is gelegen in het traditioneel landschap ‘Scheldevallei 
stroomafwaarts Gent’. Deelgebied Jachthaven Snepkaai en een deel van het deelgebied 
Watersportbaan zijn gelegen binnen het traditioneel landschap ‘Leievallei’. 

Ter hoogte van deelgebied Boer Janssensstraat worden verder geen elementen uit de landschapsatlas 
aangeduid. Dit is wel het geval voor de overige twee deelgebieden. 

Jachthaven Snepkaai: 

- Lijnrelict ‘Leie met inbegrip van de oude Leiearmen’ (L34006) doorkruist het deelgebied; 

- De relictzone ‘Leievallei van Gent tot Deinze’ (R40040) bevat het noordelijk deel van het 
deelgebied; 

- Het puntrelict ‘Middeleeuwse castrale motte Drongen’ (P40276) bevindt zich ca. 180 m ten 
zuidwesten. 

Watersportbaan: 

- Lijnrelict ‘Leie met inbegrip van de oude Leiearmen’ (L34006) bevindt zich ca. 150 m ten zuiden. 
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Figuur 0-30: Landschapsatlas en beschermd erfgoed 

 

Inventaris Onroerend Erfgoed 

Op 14/09/2009 stelde de administrateur-generaal van het VIOE de Inventaris van het Bouwkundig 
Erfgoed voor Vlaanderen vast. Hierdoor is er voor het eerst een eenduidige lijst van het in Vlaanderen 
gebouwde patrimonium met erfgoedwaarde.  

Binnen de deelgebieden zelf zijn geen relicten van bouwkundig erfgoed aanwezig. Ook in de directe 
omgeving (< 100 m) zijn geen relicten van bouwkundig erfgoed aanwezig. Het dichtstbijzijnde 
bouwkundig erfgoed ter hoogte van deelgebied Boer Janssensstraat bevindt zich op ca. 140 m ten 
westen, maar heeft geen zicht op het deelgebied (tussenliggende woningen en opgaand groen). 
Hetzelfde geldt voor de deelgebieden Jachthaven Snepkaai en Watersportbaan, waar het 
dichtstbijzijnde bouwkundig erfgoed zich op respectievelijk ca. 250 m en ca. 180 m bevindt.  
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Figuur 0-31: Bouwkundig erfgoed 

 

Archeologie 

De deelgebieden vallen buiten de vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Gent’. 
Er zijn bovendien geen archeologische vondsten of waarden gebeurd in een van de deelgebieden 
volgens de Centrale Archeologische Inventaris (CAI). In de directe omgeving van de deelgebieden Boer 
Janssensstraat en Watersportbaan komen volgende archeologische vondsten of waarden voor:  

- Ca. 70 m ten zuiden van deelgebied Boer Janssesstraat: site 151282 

- Ca. 60 m ten noorden van deelgebied Watersportbaan: site 151271 

Nr CAI Naam  Datering Omschrijving 

151282 
Emiel Van 
Swedenlaan 22-26 
(WSH028) 

Late Middeleeuwen Bewoning, alleenstaand, site met walgracht 

151271 
Charles 
Andrieslaan 2-90 
(WSH031) 

16de eeuw Bewoning, alleenstaand, site met walgracht 

 

Het deelgebied Watersportbaan bevindt zich nabij en deels in een gebied waar geen archeologisch 
erfgoed te verwachten valt. 

De effectieve aan- of afwezigheid van archeologische sporen kan evenwel enkel met verder onderzoek 
vastgesteld te worden. 
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Figuur 0-32: Archeologie 

 

4.4.2 Mogelijke effecten  

4.4.2.1 Ten aanzien van de bestaande toestand 

Gezien de afwezigheid van beschermd en bouwkundig erfgoed in of nabij (binnen de zichtlijnen van 
de deelgebieden), worden hierop geen effecten verwacht door het planvoornemen. 

Enkel binnen het deelgebied Jachthaven Snepkaai zijn elementen uit de landschapsatlas gelegen. 
Gezien de huidige exploitatie van het gebied als recreatie- en jachthavengebied, worden geen nieuwe 
(negatieve) effecten verwacht op deze erfgoedwaarden. 

Voor alle deelgebieden werd opgenomen in de voorschriften dat elke aanvraag voor een 
stedenbouwkundige vergunning beoordeeld zal worden op zorgvuldig ruimtegebruik, kwaliteitsvolle 
aanleg van het terrein en afwerking van de gebouwen. Gezien de huidige eerder ‘random’ invulling 
van de gebieden, kan dan verwacht worden dat het planvoornemen positieve effecten ten aanzien 
van het landschapsbeeld zal teweegbrengen. 

De ondergrond binnen de deelgebieden kan beschouwd worden als bodemarchief, waar voorzichtig 
mee moet omgesprongen worden in functie van de potentieel archeologische waarden. De verdere 
invulling van de deelgebieden in functie van recreatie kan vergraving met zich meebrengen. Hierdoor 
bestaat een potentiële kans op het verstoren van archeologische waarden, wat een significant negatief 
effect zou betekenen indien dit zich zou voordoen. Dergelijke vondsten zijn niet uit te sluiten, noch te 
voorzien zonder bijkomend archeologisch onderzoek. De aan- of afwezigheid van archeologische 
sporen kan dus enkel met verder onderzoek worden vastgesteld. 

Sinds 1 juni 2016 is het onderdeel archeologie van het Onroerend Erfgoeddecreet van kracht. Door 
het in werking treden van dit decreet is het mogelijk dat bij de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag een bekrachtigde archeologienota moet zitten. De verplichting is afhankelijk van 
een aantal criteria en drempels. Dit dient in de projectfase onderzocht te worden. Of je verplicht bent 
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een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van de 
totale oppervlakte van de percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, de ruimtelijke 
bestemming van het terrein en de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde 
inventaris of binnen een beschermde archeologische site. 

Daarnaast is ook de vondstmeldingsplicht van toepassing. Iedereen die, op een ander moment dan bij 
het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een archeologische opgraving of het gebruik van 
een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet 
vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen 
aangifte te doen bij het agentschap. De Vlaamse Regering kan de nadere regels daarvoor bepalen. 

Gezien er voldoende regelgeving is inzake archeologie worden er geen aanzienlijke effecten verwacht.  

4.4.2.2 Ten aanzien van de juridische toestand 

Conform het huidig geldende gewestplan is bebouwing en ontwikkeling reeds mogelijk in deelgebied 
Watersportbaan (gemeenschapsvoorzieningen) en een gedeelte van deelgebied Jachthaven Snepkaai 
(gebied voor dag- en verblijfsrecreatie). Gelijkaardige effecten kunnen aldus verwacht zoals bij het 
concept-RUP. Echter, in het concept-RUP werden voorschriften opgenomen omtrent een efficiënte en 
kwaliteitsvolle inrichting van de zone, hetgeen een verbetering inzake landschapsbeeld en perceptieve 
kenmerken kan teweegbrengen.  

De grootste veranderingen zijn te verwachten ter hoogte van het zuidelijk deel van het deelgebied 
Jachthaven Snepkaai (bufferzone) en ter hoogte van het deelgebied Boer Janssensstraat 
(natuurgebied). Echter, beide zones kunnen beschouwd worden als een geïsoleerd stukje open ruimte, 
gelegen tussen recreatiegebied, woongebied en grootschalige infrastructuur. Gezien de afwezigheid 
van erfgoedwaarden binnen deze zones, de geïsoleerde ligging, de reeds verstoorde omgeving van de 
gebieden en de aanwezigheid van voldoende regelgeving inzake archeologie, maakt dat er geen 
aanzienlijke effecten verwacht worden ten aanzien van de bestaande juridische toestand. 

4.4.3 Aanbevelingen (reeds voorzien of te voorzien) en conclusie 

Aanbevelingen 

Voor alle deelgebieden werd opgenomen in de voorschriften dat elke aanvraag voor een 
stedenbouwkundige vergunning beoordeeld zal worden op zorgvuldig ruimtegebruik, kwaliteitsvolle 
aanleg van het terrein en afwerking van de gebouwen. 

Bijkomende maatregelen of aanbevelingen worden niet nodig geacht. 

Conclusie 

Er zijn vanuit de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie geen aanzienlijke effecten 
te verwachten door uitvoering van het concept-RUP – ervan uitgaande dat de geldende regelgeving in 
acht wordt genomen (zoals het Onroerend Erfgoeddecreet).  

 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/onderzoek/wetenschappelijke-inventarissen/inventaris-van-de-archeologische-zones
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/onderzoek/wetenschappelijke-inventarissen/inventaris-van-de-archeologische-zones
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/beschermd-onroerend-erfgoed


 
 

2254683031 -  plan-MER screening concept-RUP 171 Sport- en recreatieve voorzieningen pagina  47 van 83 

4.5 Mens 

In het hoofdstuk mens worden volgende deeldisciplines besproken: 

- ruimtelijke aspecten (wijzigingen in gebruikswaarde, ruimtelijke kwaliteit, basisvoorzieningen, 
enz. van het afgebakende gebied); 

- mobiliteit (wijziging verkeersafwikkeling, parkeermogelijkheden); 

- hinder- en gezondheidsaspecten (lucht- en geluidskwaliteit, veiligheid). 

4.5.1 Bestaande toestand 

4.5.1.1 Ruimtelijke aspecten 

De verschillende deelgebieden bevinden zich aan de rand van de stadskern van Gent. Deelgebied Boer 
Janssensstraat aan de oostelijke rand, langsheen de E17 en langsheen het noordelijk deel van de 
Gentbrugse Meersen en de deelgebieden Watersportbaan en Jachthaven Snepkaai aan de westkant, 
respectievelijk langs de kanalen Watersportbaan en Ringvaart rond Gent. Jachthaven Snepkaai bevindt 
zich tevens langsheen de Leie. 

Voor een beschrijving van de aanwezige functies in het gebied wordt verwezen naar de paragraaf over 
de bestaande feitelijke toestand (zie § 1.2). Een samenvatting is hieronder opgenomen, evenals een 
beschrijving van de functies in de omgeving.  

- Boer Janssensstraat: cafetaria, kleedkamers, parkeergelegenheid, speeltuin en delen van 
sportvelden. Het gebied wordt omgeven door woningen, een voetbalveld en landbouwperceel en 
de snelweg (E17). 

- Jachthaven Snepkaai: clublokalen van de jachtclubs, parking, trailer/botenruimte en private 
woning met grote tuin. In de omgeving van dit deelgebied treft men woningen, een 
bedrijvenzone, de R4, spoorinfrastructuur, de Ringvaart en natuurgebied aan.  

- Watersportbaan: gebouwencomplexen van een aantal roeiclubs met opslagloodsen voor de 
roeiboten, kleedkamers en meestal een cafetaria en logies. In de omgeving treft met woningen, 
scholen, een ziekenhuis, bedrijvigheid, een zwembad, recreatiedomein Blaarmeersen en horeca 
aan. 

 

Langsheen deelgebied Jachthaven Snepkaai passeert een loopomloop. Rondom deelgebied 
Watersportbaan werd een loopomloop en een Finse piste aangelegd. Beide loopomlopen zijn 
geïllustreerd in onderstaande figuur. 
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Figuur 0-33: Loopomloop Stad Gent (Bron: Sport Vlaanderen) 

4.5.1.2 Mobiliteit 

Voetgangers 

Boer Janssensstraat: 

De verschillende wegen rondom het plangebied zijn allen uitgerust met verharde voetpaden langs 
minimaal 1 zijde van de rijweg en zebrapaden ter hoogte van de kruispunten. Enkel de Emiel van 
Swedenlaan is tussen de Boer Janssensstraat en de brug onder de E17 niet voorzien van verharde 
voetpaden. Voetgangers dienen hier gebruik te maken van de ruime groene bermen langs beide zijden 
van de rijweg. Er kan gesteld worden dat het plangebied goed bereikbaar is voor voetgangers.  

Jachthaven Snepkaai: 

Ter hoogte van het plangebied is er langs Beukenlaan/ Snepkaai minimaal langs 1 zijde van de rijweg 
een voetpad voorzien. Ter hoogte van de kruispunten op diezelfde as, zijn er ook zebrapaden voorzien. 
De wegen binnen het plangebied zijn niet voorzien van voetpaden, waardoor zwakke weggebruikers 
worden gemengd met het gemotoriseerd verkeer of gebruik dienen te maken van de groene bermen.  

Dit maakt dat het plangebied goed bereikbaar is voor voetgangers.  

 

Watersportbaan: 

De wegen binnen het plangebied zijn meestal voorzien van voetpaden langs minimaal 1 zijde van de 
rijweg. Op sommige delen zijn er geen voetpaden voorzien en dienen voetgangers zich te mengen met 
het gemotoriseerd verkeer of kunnen ze gebruik maken van de (soms zeer smalle) groene bermen. Op 
de wegen rond het plangebied zijn er wel voetpaden en zebrapaden voorzien.  

Dit alles maakt het plangebied goed bereikbaar voor voetgangers. Binnen het plangebied is er door 
het ontbreken van voetpaden op sommige delen slechts een matige bereikbaarheid voor voetgangers.  
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Fietsroutes 

De stad Gent werkt momenteel aan een vernieuwd stadsregionaal fietsroutenetwerk. Dit fijnmazig 
fietsnetwerk zal naar alle waarschijnlijkheid de bereikbaarheid van de verschillende deelgebieden voor 
fietsers verbeteren.  

Boer Janssensstraat: 

Binnen het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk worden in de nabije omgeving van het 
plangebied geen routes geselecteerd. De dichtstbijzijnde hoofdroute loopt over het jaagpad ten 
noorden van de Schelde en de dichtstbijzijnde functionele route over de as Emanuel Hielstraat – 
Braemkasteelstraat.  

 

Figuur 0-34: Uittreksel  Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (bron: GISoost) 

Ook binnen het recreatief fietsroutenetwerk zijn er geen routes in de buurt van het plangebied. De 
dichtstbijzijnde routes zijn de verbindingsroutes van/naar knooppunt 7 langs het jaagpad ten noorden 
van de Schelde.  
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Figuur 0-35: Uittreksel fietsknooppuntennetwerk (bron: Fietsnet.be) 

Desondanks is het projectgebied goed bereikbaar met de fiets.  

Jachthaven Snepkaai: 

Binnen het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk worden in de nabije omgeving van het 
plangebied de binnen- en buitenring Drongen als hoofdroute geselecteerd. Verder worden ook de as 
Snepkaai-Beukenlaan en de Sneppenbrugstraat als functionele route geselecteerd. De 
Sneppenbrugstraat is een private weg enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer en fietsers.  

 

Figuur 0-36: Uittreksel Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (bron: GISoost) 
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Binnen het recreatief fietsroutenetwerk loopt de verbindingsroute tussen knooppunt 52 en 56 langs 
het plangebied. Zo is de as Snepkaai-Beukenlaan geselecteerd als recreatieve route binnen het 
fietsknooppuntennetwerk.  

 

Figuur 0-37: Uittreksel fietsknooppuntennetwerk (bron: Fietsnet.be) 

Doordat het projectgebied langs zowel een hoofd- als functionele route binnen het BFF en langs een 
recreatieve routes is gelegen, kan gesteld worden dat het projectgebied zeer goed bereikbaar is met 
de fiets.   

Watersportbaan: 

Binnen het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk worden in de nabije omgeving van het 
plangebied een heel aantal straten als functionele fietsroute geselecteerd. De dichtstbijzijnde 
functionele routes bevinden zicht op de as Einde Were – Martelaarslaan en langs de Neermeerskaai.  
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Figuur 0-38: Uittreksel Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (bron: GISoost) 

Binnen het recreatief fietsroutenetwerk loopt de verbindingsroute tussen knooppunt 4 en 52 langs 
het plangebied. Zo is de Neermeerskaai geselecteerd als recreatieve route binnen het 
fietsknooppuntennetwerk. 

 

Figuur 0-39: Uittreksel fietsknooppuntennetwerk (bron: Fietsnet.be) 

De aanwezigheid van zowel functionele fietsroutes binnen het BFF als recreatieve fietsroutes maken 
dat dit deelgebied een goede fietsbereikbaarheid heeft. De fietsbrug over de watersportbaan 
(realisatie voorzien in 2018) zal deze fietsbereikbaarheid nog verhogen.   
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Openbaar vervoer 

Boer Janssensstraat: 

De dichtstbijzijnde halte van het plangebied is de halte Gentbrugge Groeningewijk. Deze halte wordt 
bediend door de volgende buslijnen:  

 Lijn 9: (Gentbrugge Groeningewijk – Mariakerke Post 

 Lijn 20: (Oosterzele) – Melle –Gent Zuid 

 Belbus 140: Destelbergen – Melle 

Andere bushaltes liggen niet binnen de aanvaardbare wandelafstand van 400m.  

 

Figuur 0-40: Uittreksel netplan De Lijn Gent stad (bron: DeLijn.be) 

Het station Gentbrugge ligt op fiets-, maar niet op een aanvaardbare wandelafstand (1,5km) van het 
plangebied. Dit station is enkel met belbus 140 rechtstreeks bereikbaar vanaf het plangebied. Het 
station is gelegen langs spoorlijn 58 (Gent-Eeklo) en wordt door volgende treinen bediend:  

 L-trein Eeklo – Gent – Kortrijk/Ronse (werkdagen 1x/u – weekend 1x om 2u) 

 P-trein Eeklo – Gent-Sint-Pieters (werkdagen tijdens piek) 

 P-trein Sint-Niklaas – Gent-Dampoort – Schaarbeek (werkdagen tijdens piek) 

Het station Gent-Sint-Pieters is rechtstreeks bereikbaar met buslijn 9. Dit station is gelegen langs 
spoorlijnen 50 (Gent-Brussel-Noord), 50A (Brugge-Brussel-Zuid), 58 (Gent-Eeklo), 59 (Gent-
Antwerpen) en 75 (Gent-Rijsel). Het station wordt door de volgende treinen bediend: 

 IC-trein Oostende – Brugge – Gent-Sint-Pieters – Brussel – Luik – Eupen (dagelijks 1x/u) 

 IC-trein Oostende – Antwerpen-Centraal (dagelijks 1x/u) 

 IC-trein Knokke/Blankenberge – Brugge – Brussel – Genk (dagelijks 1x/u) 

 IC-trein Rijsel – Kortrijk – Gent – Antwerpen-centraal (dagelijks 1x/u (in het weekend per uur 
afwisselend tot Kortrijk of Rijsel)) 

 IC-trein De Panne – Gent-Sint-Pieters – Aalst – Brussel – Landen (1x/u) 

 L-trein Gent-Sint-Pieters – Zottegem – Geraardsbergen (1x/u) 

 IC-trein Kortrijk – Brussel – Welkenraedt (werkdagen 1x/u, de eerste en laatste ritten zijn 
beperkt tot Schaarbeek) 

 IC-trein Gent-Sint-Pieters – Aalst – Brussel – Tongeren (werkdagen 1x/u) 

 IC-trein Gent-Sint-Pieters – Mechelen – Leuven (werkdagen 1x/u) 

 IC-trein Gent-Sint-Pieters – Antwerpen-Centraal (werkdagen 1x/u) 
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 L-trein Zeebrugge-Dorp – Gent-Sint-Pieters – Mechelen (werkdagen 1x/u) 

 L-trein Ronse/Kortrijk – Gent – Eeklo (werkdagen 1x/u) 

 L-trein Gent-Sint-Pieters – Zottegem – Geraardsbergen (werkdagen 1x/u) 

 P-trein Gent-Sint-Pieters – Denderleeuw – Schaarbeek (werkdagen tijdens piek) 

 P-trein Oostende – Gent-Sint-Pieters – Schaarbeek (werkdagen tijdens piek) 

 P-trein Ronse – Gent-Sint-Pieters – Brugge (werkdagen tijdens piek) 

 P-trein Leuven – Gent-Sint-Pieters – Brugge (werkdagen tijdens piek) 

 P-trein Poperinge – Gent-Sint-Pieters – Schaarbeek (werkdagen tijdens piek) 

 P-trein Gent-Sint-Pieters – Kortrijk (werkdagen tijdens piek) 

 P-trein De Panne – Gent-Sint-Pieters – Schaarbeek (werkdagen tijdens piek) 

 IC-trein Gent-Sint-Pieters – Aalst – Brussel – Dendermonde – Lokeren (weekend 1x/u) 

 IC-trein De Panne – Gent-Sint-Pieters – Aalst – Leuven (weekend 1x om 2u) 

 L-trein Kortrijk – Mechelen (weekend 1x/u) 

 L-trein Gent-Sint-Pieters – Zeebrugge-Strand (1x om 2u) 

 L-trein Gent-Sint-Pieters – Brugge (1x om 2u) 

 L-trein Eeklo – Gent – Ronse (1x om 2u) 

Dit alles maakt dat het plangebied goed ontsloten is door het openbaar vervoer.  

Jachthaven Snepkaai: 

De dichtstbijzijnde halte van het plangebied is de halte Gent Dupuislaan. Deze halte wordt bediend 
door de volgende buslijnen: 

 34 Sint-Martens-Leerne/ De Pinte – Latem – Gent – Wetteren  

 35 Sint-Martens-Leerne/ De Pinte – Latem – Gent – Beervelde – Lokeren 

 36 Sint-Martens-Leerne/ De Pinte – Latem – Gent – Zele 

Andere bushaltes liggen niet binnen de aanvaardbare wandelafstand van 400m.  

 

Figuur 0-41: Uittreksel netplan De Lijn Gent stad (bron: DeLijn.be) 
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Het station Gent-Sint-Pieters ligt op fiets-, maar niet op wandelafstand (2 km) van het plangebied en 
wordt bediend door alle doorkomende buslijnen. Voor een beschrijving van de doorkomende treinen 
wordt verwezen naar de beschrijving hierboven.  

Dit maakt dat het plangebied goed ontsloten is door het openbaar vervoer.  

Watersportbaan: 

De dichtstbijzijnde haltes van het plangebied zijn: 

 halte Gent Andrieslaan 

 halte Gent Yachtdreef 

 halte Gent Europalaan 

 Deze haltes wordt bediend door de volgende buslijnen: 

 6 Mariakerke Post – Gent Watersportbaan: halte Europalaan 

 9 Gentbrugge Groeningewijk – Mariakerke post: halte Andrieslaan, halte Yachtdreef 

 38 Gent Blaarmeersen – Sint-Amandsberg Achtendries: halte Andrieslaan, halte Europalaan 

 39 Gent Blaarmeersen – Oostakker Dorp: halte Andrieslaan, halte Europalaan 

 41 Merelbeke Kwenenbos – Gent Blaarmeersen: halte Europalaan 

 43 Bottelare – Melle Caritas – Gent Blaarmeersen: halte Europalaan 

Andere bushaltes liggen niet binnen de aanvaardbare wandelafstand van 400m.  

 

Figuur 0-42: Uittreksel netplan De Lijn Gent stad (bron: DeLijn.be) 

Het station Gent-Sint-Pieters ligt op fiets-, maar niet op wandelafstand (1,9 km) van het plangebied en 
wordt bediend door buslijn 9, buslijn 41 en buslijn 43. Voor een beschrijving van de doorkomende 
treinen wordt verwezen naar de beschrijving hierboven.  

Dit maakt dat het plangebied goed ontsloten is door het openbaar vervoer.  

 



 
 

2254683031 -  plan-MER screening concept-RUP 171 Sport- en recreatieve voorzieningen pagina  56 van 83 

Gemotoriseerd verkeer 

Boer Janssensstraat: 

Het deelgebied Boer Janssensstraat ontsluiting rechtstreeks via de Boer Janssensstraat. Deze weg sluit 
aan op een reeks van lokale wegen type III  (oa. Emiel van Swedenlaan en Jules van Biesbroeckstraat). 
In de buurt van het plangebied sluit de Gentbruggestraat (Lokale weg type IIb structurerende as voor 
OV en fietsters) aan op de N445 Dendermondsesteenweg (lokale weg type I). Het bovenlokaal verkeer 
zal voornamelijk gebruik maken van de de as Emiel van Swedenlaan (lokaal type III) – Voordries (lokaal 
type III) – Breamkasteelstraat (lokaal type IIb) – Land van Rodelaan (lokaal type III) om vervolgens via 
de N9 Brusselsesteenweg (secundaire weg type III) te ontsluiten richting E17-E40 (hoofdwegen), de 
R40 (stedelijke ringboulevard) en de R4 (primaire weg type I/ II). 

Gezien de link met het hoger liggend wegennet kan besloten worden dat het plangebied goed 
bereikbaar is voor het gemotoriseerd verkeer. Het plangebied ligt midden in een woonwijk, maar 
gezien de eerder beperkte verkeersgeneratie worden er noch problemen in functie van de 
verkeersafwikkeling, noch  in functie van de verkeersleefbaarheid verwacht.  

Jachthaven Snepkaai: 

Het deelgebied Jachthaven Snepkaai sluit rechtstreeks aan op de Snepkaai/ Beukenlaan (lokale weg 
type IIb). Vanaf de R4 ring rond Gent (primaire weg I) is het plangebied bereikbaar via de Maurice 
Dupuislaan (Lokale weg type III). In omgekeerde richting is de R4 vanaf het deelgebied enkel 
bereikbaar via de Valentin Vaerwyckweg (primaire weg II).  

Gezien de vrij directe aansluiting op de R4 kan gesteld worden dat het projectgebied goed bereikbaar 
is voor het gemotoriseerd verkeer.  

Watersportbaan 

Het deelgebied Watersportbaan wordt in het noorden rechtstreeks ontsloten door de Watersportlaan 
(lokale weg type III) en in het zuiden door de de Yachtdreef (lokale weg type III) die aansluit op de 
Verenigde Natieslaan (lokale weg type IIb). De ontsluiting richting de R4 verloopt via de Maurice 
Dupuislaan – Sint-Denijslaan en de Valentin Vaerwyckweg. In het noorden sluit de Verenigde 
Natieslaan aan op de R40 (secundaire weg type III stedelijke ringboulevard).  

Ook dit deelgebied is gezien de vrij directe aansluiting op de R4 goed bereikbaar voor het 
gemotoriseerd verkeer.  
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Figuur 0-43: Wegencategorisering stad Gent (bron: Mobiliteitsbedrijf Stad Gent) 

Op vlak van snelheid liggen de drie deelgebieden in of op de rand van bestaande zone 30 – 
woongebieden.  

Voor het deelgebied Jachthaven Snepkaai geldt er op de as Snepkaai/ Beukenlaan een snelheidsregime 
van 50 km/u en op de R4 ring rond Gent een snelheidsregime van 90km/u. 

Het deelgebied Watersportbaan ontsluit in het zuiden langs de Verenigde-Natieslaan en waar een 
snelheidsregime van 50 km/u geldt.  
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Figuur 0-44: Snelheidsplan stad Gent (bron: Mobiliteitsbedrijf Stad Gent) 

Het mobiliteitsplan omvat een nieuw parkeerplan 2020. Hierin werden verschillende zones 
afgebakend met elk een ander parkeerregime. Zoals weergegeven op Figuur 0-45 bevindt het 
deelgebied Boer Janssensstraat zich niet in een van de opgestelde parkeerzones. Op de straten rond 
het deelgebied is het dan ook toegestaan om vrij te parkeren op de rijweg. Er zijn momenteel geen 
gekende parkeerproblemen in de omgeving van dit plangebied.  

Ook het deelgebied Jachthaven Snepkaai ligt vlak buiten de afgebakende parkeerzones. Op de 
Snepkaai is het verboden te parkeren op de rijweg, maar worden op een aantal plaatsen in de buurt 
van het plangebied langsparkeerstroken voorzien. Hierop kan voor onbeperkte duur geparkeerd 
worden. Op de andere straten in de omgeving (oa. Maurice Dupuislaan) mag er wel op de straat 
geparkeerd worden voor onbepaalde duur. Ook voor dit deelgebied zijn er momenteel geen gekende 
parkeerproblemen in de omgeving.  



 
 

2254683031 -  plan-MER screening concept-RUP 171 Sport- en recreatieve voorzieningen pagina  59 van 83 

 

Figuur 0-45: Gebiedsindeling parkeerregimes (bron: mobiliteitsbedrijf) 

Het deelgebied Watersportbaan ligt in parkeerzone 12. Voor de wegen binnen het studiegebied is er 
geen parkeerregime van toepassing. Op de wegen in de buurt van het studiegebied is de groene 
parkeerzone van toepassing.  

Voor deze groene zone is onderstaand van toepassing:  

Het tarief in de groene zone is lager dan de aanpalende gele en rode zones. De groene 
parkeerzone is er vooral voor hen die voor langere tijd de wagen willen parkeren. in een groene 
tariefzone kunt u ook per dag 2 x 30 minuten gratis parkeren. Er moet minstens 20 minuten 
verlopen tussen beide gratis sessies. Na 19u is parkeren gratis.   

Daarnaast gelden volgende tarieven voor het straatparkeren in de groene zone:  

 Tussen 9u00 en 19u00: 
o 2 x 30 minuten gratis met minimaal 20 minuten tussentijd 
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o €0,80 voor het eerste uur 
o 0,80 voor de volgende uren 
o dagticket €3,00 

Langs de Verenigde-Natieslaan is er tussen de Yachtdreef en de Watersportlaan in noordelijke 
rijrichting een langsparkeerstrook aanwezig. Langs de Henri Dunantlaan en de Charles Andrieslaan kan 
er langs beide zijde van de rijweg geparkeerd worden. Op basis van onderstaande figuren die de 
parkeerdrukte in de omgeving van het deelgebied op drie referentiemomenten weergeeft, blijkt dat 
momenteel de parking aan de Yachtdreef nog voldoende capaciteit heeft. Tijdens het drukst moment 
(14u-16u) is er een bezettingsgraad van maximaal 85%. Langs de Watersportlaan en de Kanodreef 
schommelt de parkeerbezetting wel rond en op sommige momenten over de 100% bezetting. Hier 
wordt voornamelijk tot 11u een grote parkeerdruk en op sommige momenten parkeerproblemen 
verwacht. Doorheen de dag neemt de parkeerdruk echter af.  

 

 
Figuur 0-46: Parkeerdrukte 9u-11u 

 
Figuur 0-47: Parkeerdrukte 14u-16u 
 

 
Figuur 0-48: Parkeerdrukte 20u-22u 

Legende 
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Druktebeeld 

Boer Janssensstraat: 

De stad Gent beschikt over een eigen verkeersmodel, waarin de verkeersintensiteiten op het netwerk 
worden weergegeven voor het referentiejaar 2014, afgeleid uit het basismodel 2013 (zie 
onderstaande figuren). 

 

Figuur 0-49: Uittreksel verkeersmodel stad Gent - avondspits (bron: Mobiliteit stad Gent) 

Deze resultaten zijn afkomstig uit het stedelijk verkeersmodel Gent versie 3.6.1 van de Stad Gent. Het 
basisjaar voor de huidige toestand is 2013. Het verkeersmodel is opgebouwd volgens 6 periodes: 
ochtendspits (7u8u en 8-9u), middaguur (12u-13u) en avondspitsuur (15u-16u, 16u-17u, 17u-18u).  

Uit bovenstaand uittreksel van het verkeersmodel blijkt dat de huidige verkeersdrukte in de buurt van 
het deelgebied tijdens de avondspits zeer laag is. Er zijn in de huidige situatie geen 
afwikkelingsproblemen op de ontsluitende wegen van/naar het plangebied.  

Jachthaven Snepkaai: 

Onderstaande figuren 46 en 47 geven de intensiteiten op de belangrijkste ontsluitende kruispunten in 
de buurt van het plangebied weer. Hieruit blijkt dat de belangrijkste verkeersstroom stad-uitwaarts is, 
met dubbel zo veel intensiteiten als stad-inwaarts.  

Tabel 3: Afwikkeling ontsluitende kruispunten deelgebied Jachthaven Snepkaai (avondspits) 

Kruispunt K. Fabiolalaan - Snepkaai 

Richting Intensiteiten 
pae/u 

Capaciteit 
pae/u 

Restcapaciteit 
pae/u 

Wachttijd Acceptabel  

Linksaf Gordunakaai 15 750 735 0 sec. Ja 

Rechtsaf Snepkaai 26 
212 38 > 20 sec. Nee Linksaf Snepkaai 148 

Kruispunt Beukenlaan – M. Dupuislaan 

Richting Intensiteiten 
pae/u 

Capaciteit 
pae/u 

Restcapaciteit 
pae/u 

Wachttijd Acceptabel  

Linksaf Snepkaai 141 750 609 0 sec. Ja 

Rechtsaf M. Dupuislaan 179 610 431 < 15 sec. Ja 

Linksaf M. Dupuislaan 190 95 - 95 > 20 sec. Nee 
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Uit bovenstaande Tabel 3 kan afgeleid worden dat de twee belangrijkste kruispunten in de buurt van 
het plangebied zeer druk zijn. Aangezien beide kruispunten  voorrangsgeregelde kruispunten zijn, leidt 
dit op de takken die voorrang moeten verlenen tot onaanvaardbare wachttijden tijdens de avondspits.  

 

Figuur 0-50: Intensiteiten kruispunt K. Fabiolalaan - snepkaai (avondspits) 

 

Figuur 0-51: Intensiteiten kruispunt Beukenlaan - M. Dupuislaan (Avondpits) 
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Watersportbaan: 

Onderstaande figuren 48 t.e.m. 50 geven voor de belangrijkste ontsluitende kruispunten van het 
deelgebied Watersportbaan de intensiteiten tijdens de avondspits weer. Uit onderstaande Tabel 4 
blijkt dat tijdens de avondspits er nergens capaciteitsproblemen ontstaan op de belangrijkste 
ontsluitende kruispunten van het deelgebied. De kruispuntverzadigingen van de lichtengeregelde 
kruispunten blijft overal onder de 80% verzadiging wat op een vlotte doorstroming van het kruispunt 
wijst. Op de voorrangsgeregelde kruispunten blijven de wachttijden op de takken die voorrang moeten 
geven voornamelijk onder de 15 seconden. Ook dit wijst op een vlotte afwikkeling en bijna geen 
wachttijden. Enkel op de Gordunakaai stijgen de wachttijden tot 15 seconden, wat tot een kleine, maar 
nog steeds acceptabele wachttijd leidt.  

Tabel 4: Afwikkeling ontsluitende kruispunten deelgebied Watersportbaan (avondspits) 

Kruispunt R40 - Rozemarijnstraat 

Lichtengeregeld 
kruispunt 

Kruispunt capaciteit 
pae/u 

Kruispunt Intensiteit 
pae/u) 
 

Verzadigingsgraad 
kruispunt  

Totaal kruispunt 3720 2348 63% 

Kruispunt Nooderlaan – C Dosscheweg 

Richting Intensiteiten 
pae/u 

Capaciteit 
pae/u 

Restcapaciteit 
pae/u 

Wachttijd Acceptabel  

Linksaf Noorderlaan 82 870 788 0 sec. Ja 

Rechtsaf C. Dosscheweg 188 
844 648 0 sec. Ja 

Linksaf C. Dosscheweg 8 

Kruispunt Europabrug – Neermeerskaai 

Lichtengeregeld 
kruispunt 

Kruispunt capaciteit 
pae/u 

Kruispunt Intensiteit 
pae/u) 
 

Verzadigingsgraad 
kruispunt  

Totaal kruispunt 2645 2057 78% 

Kruispunt Europabrug - Gordunakaai 

Richting Intensiteiten 
pae/u 

Capaciteit 
pae/u 

Restcapaciteit 
pae/u 

Wachttijd Acceptabel  

Linksaf Europabrug 48 470 422 < 15 sec. Ja 

Rechtsaf Gordunakaai 60 339 192 15 sec. Ja 

Linksaf Gordunakaai 87 

Kruispunt Europalaan - Patijntjestraat 

Lichtengeregeld 
kruispunt 

Kruispunt capaciteit 
pae/u 

Kruispunt Intensiteit 
pae/u) 
 

Verzadigingsgraad 
kruispunt  

Totaal kruispunt 2620 1126 43% 
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Figuur 0-52: Intensiteiten kruispunt R40 Rozemarijnstraat (Avondpits) 

 
Figuur 0-53: Intensiteiten kruispunt Noorderlaan – C. Dosscheweg (Avondpits) 
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Figuur 0-54: Intensiteiten kruispunten Europabrug (Avondpits) 
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4.5.1.3 Hinder en gezondheid 

Geluidskwaliteit 

Alhoewel er relatief grote wegen in de omgeving van het deelgebied Watersportbaan liggen, blijkt uit 
onderstaande figuur voor het wegverkeer dat in het deelgebied er momenteel geen relevante invloed 
is van drukke verkeerswegen. Maar andere niet in de kaarten opgenomen verkeerswegen (minder dan 
3 miljoen voertuigpassages per jaar) kunnen uiteraard wel een belangrijke impact hebben. 

Ter hoogte van deelgebied Boer Janssensstraat wordt geluidshinder van wegverkeer verwacht door 
de nabijheid van de E17. Geluidsniveaus van 60 – 69 dB komt voor. Ter hoogte van deelgebied 
Jachthaven Snepkaai wordt geluidshinder verwacht afkomstig van zowel spoorwegverkeer als 
wegverkeer afkomstig van de R4. Hier zijn geluidsniveaus tot meer dan 75 dB. 

Aangezien de contour van 55 dB(A) Lden als grenswaarde wordt beschouwd voor een goede 
geluidskwaliteit in woongebied, kan er gesteld worden dat deze waarde momenteel overschreden 
wordt voor de deelgebieden Boer Janssensstraat en Jachthaven Snepkaai.  

De geluidsbelastingskaarten voor weg- en spoorwegverkeer zijn weergegeven op onderstaande 
figuren. 

 

Figuur 0-55: Geluidsbelastingskaart wegverkeer Lden  
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Figuur 0-56: Geluidsbelastingskaart spoorwegen (Lden) 

 

Luchtkwaliteit 

De huidige luchtkwaliteit in en rond het plangebied werd beschreven aan de hand van de ATMOSYS-
kaarten (jaar 2013). Een samenvatting van de relevante parameters per deelgebied is opgenomen in 
onderstaande tabel.  

 

Tabel 5: Relevante parameters luchtkwaliteit voor de verschillende deelgebieden voor het jaar 2013 
(Atmosys, 2013) 

Parameter (in µg/m³) Deelgebied 1 Deelgebied 2 Deelgebied 3 Vlaremnorm 

Jaargemiddelde PM10 21 – 25 µg/m³ 21 – 25 µg/m³ 21 – 25 µg/m³ 40 µg/m³ 

Jaargemiddelde PM2,5  13 – 15 µg/m³ 13 – 15 µg/m³ 13 – 15 µg/m³ 25 (20 in 2020) 

Jaargemiddelde NO2 31 – 40 µg/m³ 26 – 35 µg/m³ 26 – 30 µg/m³ 40 µg/m³ 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er bij raadpleging van de ATMOSYS-kaarten geen 
normoverschrijdingen in het jaar 2013 werden waargenomen voor bovenvermelde parameters. 
Deelgebied Boer Janssensstraat flirt wel met de norm voor NO2. Over het algemeen wordt de 
luchtkwaliteit in de verschillende deelgebieden als ondermaats beoordeeld. 
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Veiligheid 

Bij de inschatting van het aspect externe mensveiligheid zijn conform het besluit van de Vlaamse 
regering van 26/01/2007 houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage 
volgende aspecten van belang: 

- het al dan niet mogelijk maken van Seveso-inrichtingen binnen het plangebied,  

- het al dan niet mogelijk maken van aandachtsgebieden binnen het plangebied,  

- het al dan niet aanwezig zijn van Seveso-inrichtingen binnen 2km rond het plangebied,  

Een aandachtsgebied is een gebied dat in het kader van de risico's van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen betrokken zijn, bijzondere aandacht geniet: 

- ofwel vanwege de aanwezigheid van grote groepen van personen, 

- ofwel vanwege hun milieu- en/of natuurwaarde, 

- ofwel vanwege de intrinsieke mogelijkheid om zware ongevallen te veroorzaken bij nabijgelegen 
Seveso-inrichtingen. 

Als aandachtsgebied werden daarom aangeduid: gebieden met woonfunctie, kwetsbare locaties 
(scholen, ziekenhuizen,…), door het publiek bezochte gebouwen en gebieden (inclusief 
recreatiegebieden), hoofdtransportwegen voor personenvervoer, waardevolle of kwetsbare 
natuurgebieden en externe gevarenbronnen.   

Binnen de deelgebieden zijn aandachtsgebieden gesitueerd (namelijk recreatiegebieden) én het RUP 
maakt een versterking van deze aandachtsgebieden mogelijk binnen de deelgebieden (recreatieve 
voorzieningen). Binnen een straal van 2 km rondom de contouren van de verschillende deelgebieden 
bevinden zich echter geen SEVESO-bedrijven.   

 

4.5.2 Mogelijke effecten 

4.5.2.1 Ten aanzien van de bestaande toestand 

4.5.2.1.1 Ruimtelijke aspecten 

Het RUP wenst de bestaande planologische problemen waarmee de uitbaters van de recreatieve 
voorzieningen in de deelgebieden momenteel mee kampen (uitbreidingswensen, toelaten van horeca, 
…) op te lossen. Dit maakt het behoud van de huidige functies op de bestaande locatie mogelijk, en zal 
bovendien de recreatieve clusters verder versterken, hetgeen positief beoordeeld wordt. 

Deelgebieden Boer Janssensstraat en Watersportbaan bevatten naast recreatieve functies geen 
overige functies. Het versterken van de huidige recreatieve voorzieningen zal dus niet ten koste gaan 
van overige functies. Effecten van het plan zijn uitsluitend positief. 

Binnen het deelgebied Jachthaven Snepkaai is een woning aanwezig. Momenteel is deze woning 
zonevreemd gelegen (namelijk in buffergebied). Door de herstemming van het gebied zal deze woning 
behouden kunnen blijven als conciërgewoning, en zo expliciet bestaansrecht krijgen. Dit is een positief 
effect voor de eigenaars van de woning. Ten aanzien van het ruimtelijk functioneren van het gebied is 
dit effect echter verwaarloosbaar. 

Gezien de gebieden door uitvoering van het plan (verder) geoptimaliseerd kunnen worden, worden 
positieve effecten verwacht ten aanzien van de gebruikswaarde van het gebied.  

4.5.2.1.2 Mobiliteit 

Verkeersgeneratie 

Rekening houdend met het feit dat het hoofdzakelijk gaat om een regularisatie met beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden binnen deelgebied Jachthaven Snepkaai, kan ervan uitgegaan worden dat 
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de bijkomende verkeersgeneratie eerder beperkt zal zijn. Gezien het hier over recreatie gebonden 
activiteiten gaat, kan doorgaans verwacht worden dat de verkeersgeneratie grotendeels buiten de 
normale spitsmomenten valt, waardoor effecten op verkeersafwikkeling beperkt zullen zijn. Impact 
verkeersafwikkeling 

De toekomstige impact op de verkeersafwikkeling blijft dezelfde als in de huidige situatie (zie § 
4.5.1.2). In het voorliggend plan blijven de sportclubs namelijk op hun huidige locatie liggen en wordt 
het aantal leden/ het aantal activiteiten niet rechtstreeks beïnvloed. Er zal bijgevolg geen significante 
bijkomende impact zijn op de verkeersafwikkeling t.o.v. de huidige toestand.  

Impact parkeerdruk 

Gezien er geen bijkomend verkeer is in de toekomst, zal er geen significante bijkomende impact zijn 
op de parkeerdruk in de buurt van de verschillende deelgebieden.   

Binnen het deelgebied Jachthaven Snepkaai wordt volgens het masterplan parkeergelegenheid 
voorzien, hetgeen een positief effect zal hebben en de parkeerdruk naar beneden zal halen. 

Impact op verkeersveiligheid 

Gezien er geen bijkomend verkeer is in de toekomst, zal er geen significante bijkomende impact zijn 
op de verkeersveiligheid.Algemene conclusie 

Bij voorliggend programma worden er geen significante effecten (0) verwacht op vlak van mobiliteit.  

Sensitiviteitstoets 

Wanneer de sportcluster rond het deelgebied Boer Janssensstraat wordt uitgebreid zoals opgenomen 
in het GRUP ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’ van 2005, zal dit een bijkomende 
verkeersgeneratie met zich meebrengen. Gezien deze verkeersgeneratie grotendeels buiten de 
spitsen valt, zal de impact op de verkeersafwikkeling eerder beperkt blijven, Ook naar parkeerdruk en 
impact op de verkeersveiligheid zal deze bijkomende verkeersgeneratie naar verwachting slechts een 
beperkte impact hebben.  

Naar beoordeling voor mobiliteit wijzigt de beoordeling (geen significante effecten ) niet, gezien deze 
uitbreiding geen onderwerp is van voorliggend plan.   

Globaal kan dan ook gesteld worden dat het plan geen significante effecten zal teweegbrengen ten 
aanzien van de verkeersgeneratie. 

4.5.2.1.3 Hinder en gezondheid 

Op vlak van hinder en gezondheid toe kan gesteld worden dat er geen aanzienlijke effecten te 
verwachten zijn ten gevolge van het planvoornemen: 

- Er worden met dit RUP geen sterk hinderlijke activiteiten (zoals bedrijvigheid, industrie enz.) 
bestemd. De bestemming naar recreatie kan als beperkt hinderlijk ervaren worden (bijvoorbeeld 
door het toelaten van lawaaierige sporten in deelgebied Boer Janssensstraat). Gelet op het 
huidige geluidsklimaat en de huidige functies in en rond de gebieden, wordt niet verwacht dat dit 
tot aanzienlijke effecten zal leiden. 

- De verkeersgeneratie van het concept-RUP werd in §4.5.2.1.2 geschat. Hieruit blijkt dat de 
verkeersgeneratie hetzelfde zal blijven als in de huidige situatie. Er worden dan ook geen 
significante wijzigingen van de geluidsemissies en luchtemissies door verkeer verwacht.  

- In de voorschriften wordt een efficiënte en kwaliteitsvolle inrichting van de gebieden 
vooropgesteld.  

- De huidige geluidsemissies ter hoogte van de deelgebieden Boer Janssensstraat en Jachthaven 
Snepkaai zijn momenteel al relatief hoog door de aanwezigheid van wegen (en spoorwegen). De 
voorschriften laten echter geen verblijfsrecreatie toe, waardoor hinder naar de recreanten toe 
beperkt zal zijn. Enkel binnen het deelgebied Watersportbaan wordt verblijfsrecreatie toegelaten. 
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Er wordt aanbevolen de gebouwen voor verblijfsrecreatie zo ver mogelijk van de Verenigde-
Natieslaan in te planten. Verder wordt er verondersteld dat de geldende wetgeving gevolgd wordt 
en er bijgevolg op projectniveau voldoende aandacht besteed wordt aan het nemen van 
akoestische maatregelen indien noodzakelijk. 

- Door bijkomende recreatieve voorzieningen is het mogelijk dat de deelgebieden meer verlicht 
worden (straatverlichting, verlichting van de faciliteiten). In de huidige situatie zijn echter reeds 
recreatieve voorzieningen (incl. verlichting) aanwezig. Bovendien zijn de omliggende woonwijken 
en wegenis verlicht. Er worden geen significante effecten inzake lichthinder verwacht.  

Inzake veiligheid laat het concept-RUP geen (Seveso-plichtige) bedrijvigheid toe. In het RUP zijn er 
aandachtsgebieden aanwezig (recreatieve voorzieningen). Deze functie zal bovendien door het plan 
versterkt worden. Gezien de afwezigheid van Seveso-inrichtingen binnen een straal van 2 km rond de 
deelgebieden, worden er geen veiligheidsproblemen verwacht. 

4.5.2.2 Ten aanzien van de juridische toestand 

Ten aanzien van de bestemmingen recreatie (gedeelte van Jachthaven Snepkaai) en 
gemeenschapsvoorzieningen (Watersportbaan) worden geen effecten verwacht van het plan inzake 
ruimtelijke aspecten, mobiliteit en hinder. 

Een gedeelte van de Jachthaven Snepkaai is bestemd als bufferzone en de Boer Janssensstraat is 
bestemd als natuurgebied. Herbestemming van deze gebieden naar zone voor recreatie wordt positief 
beoordeeld inzake gebruikswaarde en functies. Een herbestemming kan ten opzichte van de huidige 
bestemming als natuurgebied bijkomende verkeersbewegingen genereren. Echter, de mogelijke 
hinder die hierdoor veroorzaakt kan worden blijft beperkt. Er wordt namelijk nauwelijks bijkomend 
verkeer verwacht ten aanzien van de huidige toestand en uit de bespreking van de huidige toestand 
bleek namelijk dat er geen significante problemen zijn, waardoor ook geen aanzienlijke effecten 
verwacht worden ten aanzien van geluid- en luchtemissies.  

Van een herbestemming van bufferzone/natuurgebied naar recreatie gaan mogelijks ook nieuwe 
vormen van hinder en verstoring uit. Gezien de omgevingskenmerken van beide gebieden (sterke 
geluidshinder en reeds aanwezigheid van grootschalige weginfrastructuur), kan echter redelijkerwijze 
aangenomen worden dat hinder ten gevolge van de invulling van het gebied als recreatiegebied 
verwaarloosbaar zal zijn. 

4.5.3 Aanbevelingen (reeds voorzien of te voorzien) en conclusie 

Aanbevelingen 

Er wordt aanbevolen de gebouwen voor verblijfsrecreatie zo ver mogelijk van de Verenigde-Natieslaan 
in te planten. Verder wordt er verondersteld dat de geldende wetgeving gevolgd wordt en er bijgevolg 
op projectniveau voldoende aandacht besteed wordt aan het nemen van akoestische maatregelen 
indien noodzakelijk. 

Er worden verder geen aanbevelingen geformuleerd. 

Conclusie 

Er zijn vanuit de discipline Mens geen significante negatieve effecten te verwachten door uitvoering 
van het concept-RUP.  
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5 Leemten in de kennis, grensoverschrijdende effecten en 
conclusies 

5.1 Leemten in de kennis 

Er zijn geen leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat bepaalde effecten niet beoordeeld kunnen 
worden. 

5.2 Grensoverschrijdende effecten 

Het plangebied ligt meer dan 20 km van een gewest- en landsgrens. Er zijn geen gewest- of 
landsgrensoverschrijdende effecten te verwachten. 

5.3 Overzicht aanbevelingen en conclusies 

De in de verschillende disciplines voorgestelde suggesties (op projectniveau) worden hieronder nog 
eens opgelijst: 

 Bodem: 

o Ter hoogte van de verdichtingsgevoelige bodems in deelgebied 2 (Jachthaven 
Snepkaai) is het wenselijk dat latere groene zones gevrijwaard worden van stockage 
en het berijden met zwaar materieel of dat in deze zones gebruik gemaakt wordt 
van rijplaten. Indien dit toch gebeurt, is het wenselijk dat de bodem na de ingrepen 
terug losgemaakt wordt. Het is tevens aanbevolen om in zones waar eventueel 
bebouwing verdwijnt, de eventueel verdichte lagen terug los te maken alvorens 
deze zones ingericht worden als groenzone. 

 Water: geen bijkomende maatregelen/suggesties 

 Fauna en flora:  

o De voorschriften van het concept-RUP stellen dat 50% van de grondoppervlakte van 
het deelgebied Jachthaven Snepkaai ingericht dient te worden als publiek 
toegankelijk groen. Om de ecologische waarde van het voorziene en nieuw aan te 
planten groen te optimaliseren is het aanbevolen om in de voorschriften op te 
nemen dat bij nieuwe beplanting gekozen dient te worden voor streekeigen 
vegetatie. 

o Er wordt voor alle deelgebieden aanbevolen in de voorschriften op te nemen dat 
bijkomende verlichting beperkt moet zijn, neerwaarts gericht en voor de 
deelgebieden jachthaven Snepkaai en watersportbaan afgewend van de waterloop. 

 Landschap en erfgoed: geen bijkomende maatregelen/suggesties  

 Mens:  

o Er wordt aanbevolen de gebouwen voor verblijfsrecreatie zo ver mogelijk van de 
Verenigde-Natieslaan in te planten. Verder wordt er verondersteld dat de geldende 
wetgeving gevolgd wordt en er bijgevolg op projectniveau voldoende aandacht 
besteed wordt aan het nemen van akoestische maatregelen indien noodzakelijk 

Globaal besluit: Op basis van de effectbeoordeling in deze screeningsnota kan gesteld worden dat 
t.g.v. het concept-RUP geen aanzienlijk negatieve milieueffecten te verwachten zijn. Niettemin 
worden er bepaalde suggesties aangereikt voor aanvullingen/wijzigingen aan het concept-RUP of 
aandachtspunten opgegeven waarmee rekening dient gehouden te worden op projectniveau. 
Algemeen kan geconcludeerd worden dat een  volwaardige plan-MER-procedure derhalve geen 
relevante bijkomende informatie zou opleveren. 
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6 Toetsing van het RUP n° 171 ‘Sport- en recreatieve 
voorzieningen’ aan de criteria van bijlage I bij het DABM 

In artikel 4.2.3, §3 van het DABM wordt bepaald dat voor een plan of programma, dat overeenkomstig 
artikel 4.2.1, onder het toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt, en dat het gebruik bepaalt van een 
klein gebied op lokaal niveau of een kleine wijziging inhoudt, er geen plan-MER moet worden 
opgemaakt voor zover de initiatiefnemer aan de hand van de criteria die worden omschreven in bijlage 
I, die bij dit decreet is gevoegd, aantoont dat het plan of programma geen aanzienlijke milieueffecten 
kan hebben. 

Dat het RUP ‘Sport- en recreatieve voorzieningen’ het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal 
niveau, werd reeds gemotiveerd in §2 (wettelijk kader en toetsing MER-plicht).   

Hieronder vindt een toetsing plaats van het RUP ‘Sport- en recreatieve voorzieningen’ aan de criteria 
van bijlage I bij het DABM: 

Bijlage I 

De criteria overeenkomstig artikel 4.2.3, § 2, 2°, en artikel 4.2.3, § 3 zijn: 

1. De kenmerken van plannen en programma's, in het bijzonder gelet op: 

1. de mate waarin het plan of programma een kader vormt voor projecten en andere activiteiten met 
betrekking tot de ligging, aard, omvang en gebruiksvoorwaarden, alsmede wat betreft de toewijzing van 
hulpbronnen; 

2. de mate waarin het plan of programma andere plannen en programma's, met inbegrip van die welke 
deel zijn van een hiërarchisch geheel, beïnvloedt; 

3. de relevantie van het plan of programma voor de integratie van milieuoverwegingen, vooral met het 
oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling; 

4. milieuproblemen die relevant zijn voor het plan of programma; 

5. de relevantie van het plan of programma voor de toepassing van de milieuwetgeving van de Europese 
Gemeenschap (bijvoorbeeld plannen en programma's in verband met afvalstoffenbeheer of 
waterbescherming). 

2. Kenmerken van de effecten en van de gebieden die kunnen worden beïnvloed, in het bijzonder gelet op : 

1. de waarschijnlijkheid, duur, frequentie en omkeerbaarheid van de effecten; 

2. de cumulatieve aard van de effecten; 

3. de grensoverschrijdende aard van de effecten; 

4. de risico's voor de menselijke veiligheid of gezondheid of voor het milieu (bijvoorbeeld door 
ongevallen); 

5. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (geografisch gebied en omvang van de 
bevolking die getroffen kan worden); 

6. de waarde en kwetsbaarheid van het gebied dat kan worden beïnvloed gelet op : 

- bijzondere natuurlijke kenmerken of cultureel erfgoed; 

- de overschrijding van de milieukwaliteitsnormen of van grenswaarden; 

- intensief grondgebruik; 

7. de effecten op gebieden en landschappen die door een lidstaat, door de Europese Gemeenschap, dan 
wel in internationaal verband als beschermd gebied zijn erkend. 
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De kenmerken van plannen en programma's, in het bijzonder gelet op: 

1. de mate waarin het plan of programma een kader vormt voor projecten en andere 
activiteiten met betrekking tot de ligging, aard, omvang en gebruiksvoorwaarden, 
alsmede wat betreft de toewijzing van hulpbronnen; 

Het plan ‘RUP Sport- en recreatieve voorzieningen’ vormt het kader voor projecten onder 
één van de rubrieken van bijlage III van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 
december 2004 en aanvulling maart 2013 inzake de project-MER-plicht:  

Bijlage III, Rubriek 12. Toerisme en recreatie; b) Jachthavens (projecten die niet onder 
bijlage II vallen) 

Het plangebied situeert zich in het centrum van de stad Gent, één van de 13 Vlaamse 
centrumsteden. De aard van het plan heeft betrekking op een bestemmingswijziging die 
geen aanzienlijke milieueffecten (zie §4 van de screening) genereert. Het plan voorziet 
enkel bestemmingen van lokaal stedelijk niveau, nl. lokale recreatieve voorzieningen en 
houdt enkel kleine wijzigingen in (regularisatie en verbouwing)). Op schaal van de stad 
Gent is de omvang van het plangebied beperkt, ca. 0,05% van het grondgebied van de 
stad Gent. Gelet op het huidig gebruik en de huidige planologische bestemming, wijzigt 
de omvang (programma-invulling) niet in belangrijke mate (zie §2) en dit resulteert niet 
in een aanzienlijk effect (zie ook §4 van de screening). 

2. de mate waarin het plan of programma andere plannen en programma's, met inbegrip 
van die welke deel zijn van een hiërarchisch geheel, beïnvloedt; 

Het plan staat op zichzelf en heeft geen noemenswaardige cumulatieve impact met 
andere plannen in de omgeving. 

Het plan gaat niet in tegen of kadert zelfs binnen de bepalingen van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen en 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gent. 

3. de relevantie van het plan of programma voor de integratie van milieuoverwegingen, 
vooral met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling; 

In het plan zijn verschillende milieuoverwegingen geïntegreerd met als doelstelling 
bevordering van duurzame ontwikkeling en een verbeterde leef- en woonomgeving. Niet 
limitatief kunnen volgende elementen worden opgenomen in de stedenbouwkundige 
voorschriften van het RUP: 

o De instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk 
milieu en van de landschapswaarden is overal toegelaten. 

o Zorgvuldig ruimtegebruik 

o De onbebouwde delen worden maximaal onverhard en groen ingericht. 

o Maximaal behoud van groene zones 

Op basis van de effectbeoordeling in deze screeningsnota (§4) kan gesteld worden dat 
t.g.v. het concept-RUP geen aanzienlijk negatieve milieueffecten te verwachten zijn en 
dat het plan de nodige stedenbouwkundige voorwaarden incorporeert opdat het plan 
geen aanzienlijke bijkomende effecten zou hebben op de omgeving. 

4. Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan of programma; 

Binnen de deelgebieden zijn geen vervuilde terreinen gekend. 

Binnen of nabij het plangebied zijn geen recente overstroomde gebieden gelegen of geen 
risicozones voor overstromingen. Met uitzondering van deelgebied Jachthaven Snepkaai 
zijn de deelgebieden niet aangeduid als overstromingsgevoelig gebied volgens de 
watertoetskaart.  
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De deelgebieden zijn aangesloten op een RWZI, IBA of bevinden zich in individueel te 
optimaliseren buitengebied. 

Inzake mobiliteit heerst er momenteel een hoge verkeersdruk ter hoogte van de 
kruispunten aan het deelgebied Jachthaven Snepkaai, waarbij er onaanvaardbare 
wachtrijen staan ter hoogte van de takken die voorrang moeten verlenen. De 
mobiliteitsproblemen zijn echter geen gevolg van het deelgebied, en ook in de geplande 
toestand worden geen problemen verwacht gerelateerd aan het deelgebied. Ter hoogte 
van de overige deelgebieden worden zowel in de bestaande en geplande toestand geen 
problemen verwacht. 

Ter hoogte van deelgebied Boer Janssensstraat wordt geluidshinder van wegverkeer 
verwacht door de nabijheid van de E17 (60 – 69 dB). Ter hoogte van deelgebied 
Jachthaven Snepkaai wordt geluidshinder verwacht afkomstig van zowel 
spoorwegverkeer als wegverkeer afkomstig van de R4 (tot meer dan 75 dB). Ook de 
Watersportbaan is een drukke weg, maar gegevens zijn niet bekend. 

Aangezien de contour van 55 dB(A) Lden als grenswaarde wordt beschouwd voor een 
goede geluidskwaliteit in woongebied, kan er gesteld worden dat deze waarde 
momenteel zeker overschreden wordt voor de deelgebieden Boer Janssensstraat en 
Jachthaven Snepkaai. Ook deelgebied Watersportbaan ligt nabij een drukke baan, 
waardoor ook voor dit deelgebied verwacht kan worden dat de grenswaarden 
overschreden worden. 

De heersende luchtkwaliteit t.h.v. het plangebied wordt in het VMM-geoloket als 
ondermaats beoordeeld. Gezien de verkeersgeneratie grosso modo hetzelfde zal blijven, 
wordt geen bijkomede lucht- of geluidsemissies verwacht. Binnen de deelgebieden 
wordt echter geen (permanente) verblijfsfunctie gecreëerd. Binnen het deelgebied 
Jachthaven-Snepkaai kan de bestaande woning behouden worden als conciërgewoning, 
en betekent dus wijziging ten aanzien van de bestaande toestand.   

5. de relevantie van het plan of programma voor de toepassing van de milieuwetgeving 
van de Europese Gemeenschap (bijvoorbeeld plannen en programma's in verband met 
afvalstoffenbeheer of waterbescherming). 

De geldende (Europese) milieuregelgeving moet gerespecteerd worden. Het plan staat 
het behalen van specifieke milieudoelstellingen niet in de weg. 

 

Kenmerken van de effecten en van de gebieden die kunnen worden beïnvloed, in het bijzonder gelet 
op: 

1. de waarschijnlijkheid, duur, frequentie en omkeerbaarheid van de effecten; 

Uit het screeningsonderzoek (§4) blijkt dat t.g.v. het concept-RUP geen aanzienlijk 
negatieve effecten te verwachten zijn. De voorspelde effecten hebben een hoge 
waarschijnlijkheid, duur en frequentie, maar geen van de voorspelde effecten is 
aanzienlijk te noemen, ook al omdat in het plan zelf reeds de nodige stedenbouwkundige 
voorwaarden zijn geïncorporeerd opdat het plan geen aanzienlijke bijkomende effecten 
zou hebben op de omgeving. 

2. De cumulatieve aard van de effecten; 

Er treden t.g.v. het plan geen cumulatieve effecten op met de projecten uit de omgeving. 

3. De grensoverschrijdende aard van de effecten; 

Er treden t.g.v. het plan geen grensoverschrijdende effecten op. 

4. De risico’s voor de menselijke veiligheid of gezondheid of voor het milieu (bijvoorbeeld 
door ongevallen); 
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Binnen de deelgebieden zijn aandachtsgebieden gesitueerd (namelijk recreatiegebieden) 
én het RUP maakt een versterking van deze aandachtsgebieden mogelijk binnen de 
deelgebieden (recreatieve voorzieningen). Binnen een straal van 2 km rondom de 
contouren van de verschillende deelgebieden bevinden zich echter geen SEVESO-
bedrijven. Er wordt niet verwacht dat er in het plangebied veiligheidsproblemen (zullen) 
optreden. 

5. De orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (geografisch gebied en 
omvang van de bevolking die getroffen kan worden); 

Er worden geen aanzienlijke effecten verwachten. De effecten die zullen optreden 
situeren zich op lokaal niveau, namelijk het plangebied zelf en de directe omgeving.  

6. De waarde en kwetsbaarheid van het gebied dat kan worden beïnvloed gelet op: 

a. Bijzondere natuurlijke kenmerken of cultureel erfgoed 

De gevoeligheden in het kader van bodem- en grondwateraspecten zijn in deze 
screening opgelijst. Er bevinden zich geen waardevolle bodems binnen de 
deelgebieden. Het deelgebied Boer Janssensstraat ligt volgens de 
grondwaterkwetsbaarheidskaart wel binnen de categorie ‘zeer kwetsbaar’. De 
deelgebieden liggen niet in of nabij een beschermingszone van grondwater. 
Deelgebied 1 is volgens de grondwaterstromingskaart matig gevoelig (type 2) voor 
grondwaterstromingen. Deelgebieden 2 en 3 daarentegen zijn sterk gevoelig (type 
1) voor grondwaterstroming. 

Er zijn vanuit de discipline bodem en grondwater geen significante effecten te 
verwachten door uitvoering van het RUP, er van uitgaande dat de geldende 
regelgeving in acht wordt genomen (Vlarebo, watertoets,…). 

De gevoeligheden in het kader van oppervlaktewateraspecten zijn in deze screening 
opgelijst. Binnen of nabij de deelgebieden zijn geen recente overstroomde gebieden 
of geen risicozones voor overstromingen gelegen. Het deelgebied Jachthaven 
Snepkaai ligt wel in overstromingsgevoelig gebied volgens de watertoetskaart. 

Er zijn vanuit de discipline oppervlaktewater geen significante effecten te 
verwachten door uitvoering van het concept-RUP, er van uitgaande dat de geldende 
regelgeving in acht wordt genomen (gewestelijke verordening hemelwater, 
algemeen bouwreglement van de stad Gent, watertoets,…). 

De gevoeligheden in het kader van fauna en flora zijn in deze screening opgelijst. De 
deelplannen zijn niet gelegen in of nabij een speciale beschermingszone (vogel- of 
habitatrichtlijngebied). Er zijn geen VEN/IVON gebieden, noch natuurreservaten, 
gelegen binnen of nabij de deelgebieden. Deelgebieden Boer Janssensstraat en 
Watersportbaan zijn aangeduid als biologisch minder waardevol. Binnen het 
deelgebied Jachthaven Snepkaai komen wel biologisch waardevolle zones voor. Het 
RUP voorziet echter een maximaal behoud van deze zones. Er zijn vanuit de 
discipline fauna en flora geen aanzienlijk negatieve effecten te verwachten door 
uitvoering van het concept-RUP. 

De gevoeligheden in het kader van landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
zijn in deze screening opgelijst. Binnen of in de nabije omgeving (< 300 m) van de 
deelgebieden is geen beschermd erfgoed gelegen. Er zijn tevens geen aanduidingen 
van bouwkundig erfgoed gelegen in of nabij de deelgebieden. Tot slot zijn ook geen 
archeologische waarden gekend binnen de deelgebieden. 

Er zijn vanuit de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie geen 
aanzienlijke effecten te verwachten door uitvoering van het concept-RUP – ervan 
uitgaande dat de geldende regelgeving in acht wordt genomen (zoals het Onroerend 
Erfgoeddecreet). 
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b. De overschrijding van de milieukwaliteitsnormen of van grenswaarden 

De verkeersgeneratie zal nagenoeg hetzelfde blijven als in de huidige situatie. Er 
worden dan ook geen significante wijzigingen van de geluidsemissies en 
luchtemissies door verkeer verwacht. 

De huidige geluidsemissies ter hoogte van de deelgebieden Boer Janssensstraat en 
Jachthaven Snepkaai zijn momenteel al relatief hoog door de aanwezigheid van 
wegen (en spoorwegen). De voorschriften laten echter geen verblijfsrecreatie toe, 
waardoor hinder naar de recreanten toe beperkt zal zijn. Enkel binnen het 
deelgebied Watersportbaan wordt verblijfsrecreatie toegelaten. Er wordt 
aanbevolen de gebouwen voor verblijfsrecreatie zo ver mogelijk van de Verenigde-
Natieslaan in te planten. Verder wordt er verondersteld dat de geldende wetgeving 
gevolgd wordt en er bijgevolg op projectniveau voldoende aandacht besteed wordt 
aan het nemen van akoestische maatregelen indien noodzakelijk. 

c. Intensief grondgebruik 

Gelet op het huidig gebruik en de huidige planologische mogelijkheden, wijzigt de 
intensiteit van het grondgebruik niet aanzienlijk. Bovendien werd in de 
stedenbouwkundige voorschriften zorgvuldig ruimtegebruik opgelegd. 

7. De effecten op gebieden en landschappen die door een lidstaat, door de Europese 
Gemeenschap, dan wel in internationaal verband als beschermd gebied zijn erkend. 

Er situeren zich binnen het plangebied geen beschermde gebieden, noch treden er 
aanzienlijke effecten op nabijgelegen beschermde gebieden op.  

 

Uit het screeningsonderzoek en bovenstaande toetsing aan de criteria vermeld in bijlage I van het 
DABM blijkt dat het voorgenomen plan geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben. Samen met het 
feit dat het plan het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau én een kleine 
(bestemmingsmatige) wijziging inhoudt, kan geconcludeerd worden dat voor het RUP ‘Sport- en 
recreatieve voorzieningen’ geen plan-MER moet worden opgemaakt.  
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INLEIDING 
 
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt ter uitvoering 
van een ruimtelijk structuurplan.  

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent (goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 09/04/2003) vormt het ruimtelijke kader 
waarbinnen in Gent een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan tot stand komt. 

 

Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat een ruimtelijk uitvoeringsplan de volgende onderdelen: 

• een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is 
• de bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer 
• een weergave van de feitelijke en juridische toestand 
• de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waaraan het uitvoering geeft 
• in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk 

uitvoeringsplan en die opgeheven worden 
• in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van het planmilieueffectenrapport, de passende 

beoordeling, het ruimtelijk veiligheidsrapport of andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten 
• in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging 

wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een 
kapitaalschadecompensatie, voortvloeiend uit het decreet grond- en pandenbeleid 

• in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging 
wordt doorgevoerd of een overdruk wordt toegevoegd die aanleiding kan geven tot gebruikerscompensatie bij 
bestemmingswijzigingen 

• eventueel een onteigeningsplan 
 

Deze conceptnota bestaat uit: 

• een toelichtingsnota (deel I), waarin onder meer de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Gent is 
opgenomen, de op te heffen voorschriften limitatief zijn opgesomd en de registers van de percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd zijn opgenomen 

• per deelgebied een aanzet van conceptelementen en stedenbouwkundige voorschriften (deel 2) 
 

Enkel het grafisch plan en de bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften hebben verordenende kracht. 

De toelichtingsnota (deel I), met onder meer de visie en de krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling hebben geen 
verordenende kracht. Deze toelichting en beschrijving vormen een belangrijk inhoudelijk onderdeel van het geheel van 
dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Het onderzoek van de milieueffecten zal worden opgenomen in een aparte nota (zie ‘screeningsnota’). 
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DEEL 1  ALGEMENE TOELICHTINGSNOTA 
 

1. Situering 
 
Omdat het hier om een thematisch en geen gebiedsgericht RUP gaat, heeft het plan geen aaneengesloten plangebied. 
Het bestaat uit een drietal van elkaar gescheiden onderdelen die verspreid zijn over het volledige grondgebied van de 
stad en waarin het thema zonevreemde “sport- en recreatieve voorzieningen” het gemeenschappelijke element vormt. 

2. Reden tot opmaak 
 
In concreto gaat het om drie kleinschalige zonevreemde sportclusters waarvoor een planologisch probleem geldt. 
 
Dit planologisch probleem vloeit voort uit de opmaak van de gewestplannen uit 1977, waardoor heel wat bestaande 
sport- en recreatieinfrastructuren zonevreemd werden. Het gedoogbeleid van de laatste decennia heeft deze 
stedenbouwkundige problematiek onderhuids laten sluimeren tot op een ogenblik dat de mentaliteit wijzigde en de 
problemen naar boven kwamen. Begin 2000 zijn toen pogingen ondernomen om via “sectorale BPA’s” deze 
planologische problemen op te lossen. De Stad Gent maakte in 2003 een inventaris op van te herbestemmen gebieden 
in functie van recreatie. De meest dringende gevallen zijn later via een gebiedsgericht RUP zone-eigen gemaakt. Voor 
drie gebieden blijft een probleem gelden. 
 
Aan de Boer Janssensstraat zijn de terreinen met de clublokalen niet opgenomen bij de bestemmingswijziging binnen 
het gewestelijke RUP voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent. Hierdoor hebben deze nog de 
bestemming natuurgebied. Voor dit gebied is een stedenbouwkundig inrichtingsplan opgemaakt. De realisatie ervan  
botst echter op de verkeerde gewestplanwijziging. 
 
Aan de Snepkaai is een bestemmingswijziging noodzakelijk in functie van een volledige herinrichting van de jachthaven. 
Een deel van het in te richten gebied ligt in een bufferzone volgens het gewestplan. Een stedenbouwkundige studie 
voor de herinrichting van de jachthaven is hiervoor de ruimtelijke verantwoording. 
 
De roei- en kanoclubs aan de Watersportbaan liggen momenteel in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. De 
sportclubs zijn niet echt zonevreemd volgens de rondzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via de rondzendbrief van 25/01/2002 en later. Ook de Raad van 
State oordeelt dat sportinfrastructuur  een gemeenschapsvoorziening kan zijn. Aangezien deze sportclubs ook horeca 
omvatten (cafetaria, (afhuurbare)feestzaal, logies (voor sporters), …) horen ze veeleer thuis in een zone voor 
recreatiegebied dan in een voor gemeenschapsvoorzieningen.  
 
We lichten deze redenen uitgebreider toe bij de analyse van de deelgebieden. 
 
 
 
 

3. Planningscontext   

3.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is bij besluit van de Vlaamse regering definitief vastgesteld op 23/09/1997. De 
bindende bepalingen zijn bij decreet van 17/12/1997 bekrachtigd. 
Het legt de structuurbepalende elementen vast op Vlaams niveau en formuleert een ruimtelijk beleid voor deze 
elementen. De elementen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen die relevant zijn voor deze thematiek, worden 
hieronder weergegeven. 
 
Optimalisering van recreatieve en toeristische voorzieningen en medegebruik (p. 368) 
Toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn een essentieel element van de stedelijke gebieden.  
4.8.1. Algemene principes ten aanzien van toeristische en recreatieve infrastructuur: 
Ten aanzien van de ontwikkeling van toeristische- en recreatieve voorzieningen worden op Vlaams niveau de volgende 
principes voorop gesteld: 
– De bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur in de stedelijke gebieden en in het buitengebied moet in grotere 
mate en op een meer optimale wijze benut worden. De verbetering van de kwaliteit van de aangeboden producten staat 
voorop en het aanbod van bestaande infrastructuur moet beter op elkaar inspelen. 
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In navolging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd een gewestelijk RUP van de afbakening van het 
grootstedelijk gebied Gent doorgevoerd waarbij alle deelgebieden binnen het stedelijk gebied vallen.  

3.2. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) 
 
De provincieraad stelde het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen definitief vast op 10/12/2003; de 
Vlaamse regering keurde het goed op 18/02/2004. 
Het legt de structuurbepalende elementen vast op provinciaal niveau en formuleert een ruimtelijk beleid voor deze 
elementen. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan moet rekening houden met deze selecties en het 
vooropgestelde beleid. 
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan stelt dat in het Oost-Vlaams Kerngebied het stedelijk gebied kwantitatief en 
kwalitatief (o.m. met recreatieve en sportvoorzieningen) dient versterkt te worden. 
 
De plangebieden kunnen ondergebracht worden binnen twee recreatieve netwerken: het netwerk Gent en de Leiestreek 
en het netwerk Gent en de Scheldestreek. 
 
Toeristisch-recreatief netwerk Gent en de Leiestreek 
Bijkomende toeristisch-recreatieve infrastructuur van regionaal belang kan er enkel in de stedelijke gebieden. Vooral in 
het deel tussen Gent en Deinze moet aandacht geschonken worden aan potentiële conflicten tussen toerisme en 
recreatie op en langs de Leie enerzijds en wonen en natuur anderzijds. De landschappelijke waarde van de 
openruimtefragmenten en van de Leievallei dienen maximaal bewaard en hersteld te worden, mede in het belang van 
de recreatie en het toerisme. De jachthaven Snepdijk-Leie is geselecteerd als een specifiek dagrecreatief knooppunt, 
aangezien ze op een toeristisch-recreatief hoofdroutenetwerk met een belangrijke waterroute en in een gebied van 
primair toeristisch belang ligt, maar in een gebied met hoge ecologische waarde en potenties. 
 
Toeristisch-recreatief netwerk Gent en de Scheldestreek 
Vanwege de stedelijke ontwikkelingen in het E17-netwerk en de Dendersteden, en de vrij grote bewoningsdichtheid in 
dit deel van Oost-Vlaanderen, is ontwikkeling van bijkomende toeristisch-recreatieve infrastructuur van regionaal niveau 
er wenselijk. Dat dient in principe buiten de Scheldevallei te gebeuren; binnen de Scheldevallei kan dat enkel in de 
stedelijke gebieden. 
 
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Sport- en recreatieve voorzieningen’ gaat aldus niet in tegen de 
bepalingen van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. 
 

3.3. De relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Gent 
 
 
De gewenste cultureel-recreatieve ontwikkeling van Gent mikt in eerste instantie op het creëren van een aantrekkelijk 
en verscheiden aanbod aan vrijetijdsbestedingen voor alle deelgroepen en culturen van de stadsbevolking, volgens het 
niveau van de activiteiten gespreid ingebed in de woonbuurten, wijken en stadsdelen of geconcentreerd op 
welbepaalde geprofileerde plaatsen in de stad voor bepaalde cultureel-recreatieve onderdelen. (p. 272) 
 
Zo worden hoogdynamische recreatievormen (actieve watersport en –recreatie, …) op de meest passende, specifiek 
aangeduide en goed bereikbare plekken in de stad georganiseerd. 
 
- Wat betreft actieve sport- en openluchtrecreatie neemt Blaarmeersen/Watersportbaan haar (boven)stedelijke rol 
verder op en ontwikkelt deze site volgens het opgemaakte masterplan. (p. 207) 
- De vier groenpolen rond de stad zorgen voor passieve recreatieve mogelijkheden in het groen voor de stadsbewoners. 
(p. 207) 
- Voor jachtclubs en pleziervaart worden de bestaande ligplaatsen aan de Schelde en de Leie geoptimaliseerd … (p. 
207) 
 
Met dit RUP worden volgende bepalingen uit het RSG uitgevoerd: 
 
Recreatie, sport en ontspanning als onderdeel van het hedendaagse stedelijk leven krijgen een toenemend belang. 
 Een optimalisering van het aanbod aan recreatie voor de stads- (en regio-)bewoners, in een verscheidenheid aan 

hoogdynamische (die veel publiek aantrekken en mogelijk veel hinder veroorzaken) en laagdynamische vormen 
gericht op alle deelgroepen en culturen van de bevolking, en dus binnen een hiërarchie ook voldoende gespreid 
over het grondgebied. 

 
Er wordt vooropgesteld om een aantrekkelijk en verschillend aanbod voor alle deelgroepen van de stadsbevolking te 
voorzien, volgens het niveau van de activiteiten ingebed in de woonbuurten, wijken en stadsdelen of geconcentreerd op 
welbepaalde geprofileerde plaatsen. 
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Volgende inhoudelijke visie-elementen worden hierbij gehanteerd: 
 Een volwaardig aanbod aan actieve openluchtrecreatie en passieve recreatiekansen in het groen wordt 

uitgebouwd met een hiërarchie naar woonbuurten, stadsdelen en de gehele stad: groenassen, parken en 
groenpolen spelen hierin een belangrijke rol. 

 Hoogdynamische recreatievormen (actieve watersport en –recreatie, voetbalstadion,…) worden op de meest 
passende en goed bereikbare plekken in de stad georganiseerd. 

 Geluidsvoortbrengende recreatie wordt op aangepaste locaties in de stad georganiseerd. 
 Permanent streven naar een inpassing die bestaat uit een verweving en een gezond evenwicht met andere 

functies. 
 Nastreven van een optimaal ruimtegebruik in de tijd. 
 Een clustering met andere activiteiten wordt nagestreefd. 
 
De doelstelling van gelijke kansen voor alle stadsbewoners voor hun vrijetijdsbesteding buitenshuis wordt vervat in het 
concept van ‘recreatieclusters’.  De basis voor dit concept is de vaststelling dat slechts in uitzonderlijke gevallen 
recreatieve attracties als geïsoleerd aanbod functioneren.  In de meeste gevallen is er sprake van een combinatie in het 
aanbod van complementaire en ondersteunende recreatieve elementen, gericht op dezelfde doelgroep(en). 
 
De ontwikkeling van dergelijke clusters is enerzijds gebaseerd op een gecombineerd aanbod van voorzieningen (gericht 
op functionele complementariteit en gebaseerd op fysieke nabijheid) en anderzijds op het gedragspatroon van 
bezoekers (combinatiemogelijkheid van verschillende activiteiten die leidt tot een meerwaarde in de recreatieve 
beleving).  Er kunnen verschillende types van clusters worden onderscheiden. Belangrijk voor deze studie zijn de 
sportclusters en de clusters met voorzieningen voor groen en ontspanningsmogelijkheden. 
 
Ruimtelijke nabijheid en samenhang van recreatieve elementen zijn sleutelbegrippen in het cluster-concept.  Ruimtelijke 
nabijheid van meerdere voorzieningen biedt de mogelijkheid tot keuze, stimuleert impulsief gedrag en vergroot de 
participatie.  Onder samenhang verstaat men de verwevenheid van de verschillende voorzieningen.  Factoren als 
(wandel)afstand tussen de verschillende voorzieningen, bereikbaarheid, samenhang, (wandel)routes en de locatie van 
parkeerterreinen en haltes voor openbaar vervoer zijn dan ook bepalend voor de ontwikkeling van clusters. 
 
Het concentreren van voorzieningen vergroot het verzorgingsbereik en de verzorgingsintensiteit.  Men kan stellen dat 
vermenging van complementaire recreatieve gebruiksvormen, de gebruiks- en belevingswaarde van het geheel groter 
maakt dan de som van de afzonderlijke elementen. 
 
De voordelen van clustering zijn: groter verzorgingsbereik, vergroting keuzevrijheid (variatie en diversiteit),  ter plaatse 
kennis nemen van andere recreatievormen, toename aantal sociale contacten. 
 
Planologische voordelen van multifunctionele concentraties en clustervorming zijn: duidelijker geleding van de stad, 
stad wordt overzichtelijker, minder bedreiging door economisch sterkere functies, rust- en eilandfunctie van groen- en 
recreatieve voorzieningen en het  creëren van verschillende sferen en identiteiten.  
 
Het concept van clustervorming introduceert eveneens het belang van de netwerken tussen clusters.  In eerste instantie 
wordt hiermee verwezen naar fysieke netwerken zoals fiets- en wandelroutes. 
 
Het gemengde stedelijk gebied van Gent is structuurbepalend, de meest prominente recreatieve activiteiten zijn hier 
aanwezig en worden er versterkt.  De stadsranden bieden een waaier aan actieve en vooral passieve rustgevende 
recreatiemogelijkheden.  Volgende ruimtelijke onderdelen die van belang zijn voor deze studie zijn te onderscheiden: 
 de sportcluster Blaarmeersen 
 de vier groenpolen (waaronder hier de Gentbrugse Meersen) 
 de acht groenassen 
 de parken 
 de speelruimten en voorzieningen op lokaal niveau 
 
Ruimte voor fietsers en varen: 
Fietspaden en –routes langs de vaarten, de groene ring en de groensassen vormen een aantrekkelijk recreatief 
fietsnetwerk, dat aan de (boven)regionale fietsroutes wordt aangetakt. Voor jachtclubs en pleziervaart worden de 
bestaande ligplaatsen aan de Schelde (Scheldesluis, in de mozaïek) en de Leie (voor passanten aan de Lindenlei in de 
binnenstad en aan de Snepkaai) geoptimaliseerd, die aan het Langerbrugge-eiland fors uitgebreid langs de oude 
kanaalarm en aangevuld met nieuwe ligplaatsen voor passanten aan de Rode Torenkaai/Veerkaai/Sint-Baafsabdij en 
Krook (in de kernstad) en nieuwe mogelijkheden aan de Voorhaven.   
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3.4. Studie zonevreemde sport en recreatie 
 
In 2003 werd een studieopdracht uitgeschreven om een oplossing uit te werken rond de problematische zonevreemde 
sport- en recreatie-infrastructuren. Deze studieopdracht bestond uit twee delen: een inventarisatiedeel en een 
visieontwikkeling. Enkel de inventarisatie is afgewerkt. Hierbij werden drie categorieën onderscheiden: 

1. een groep van zonevreemde sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten die wel wordt geregulariseerd en 
opgenomen in het sectoraal RUP of een beperkt gebiedsgericht RUP 

2. een groep die al binnen een bestaand BPA is geregulariseerd of die binnen een op te maken RUP zal 
geregulariseerd of geherlokaliseerd worden 

3. een groep van zonevreemde sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten die niet worden geregulariseerd en 
waarvoor op termijn een alternatieve locatie wordt gezocht 

 
Voor een grote groep is ondertussen een oplossing gevonden, hetzij in aparte RUP’s, hetzij in RUP’s voor een gebied 
waarin de zonevreemde recreatie is opgenomen. 
 

3.5. Habitat- en vogelrichtlijngebieden 
De Europese Habitatrichtlijn van 1992 geeft aan welke natuurgebieden (habitats) beschermd moeten worden door de 
lidstaten. Het is de bedoeling dat de gebieden die vallen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn, uitgroeien tot een Europees 
netwerk van natuurgebieden, het zgn. “Natura 2000”. Voor deze Habitatrichtlijn worden “speciale beschermingszones” 
aangewezen, waardoor er bij projecten nabij dit soort gebieden rekening moet worden gehouden met de zogenaamde 
“externe werking” met “significante effecten” van de bouw- en gebruiksactiviteiten van de projectlocatie. De Vogel- en 
Habitatrichtlijn is opgenomen in artikel 36 van het Vlaamse Decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk 
Milieu betreffende de gebiedsbescherming (habitats), instandhoudings- en compensatiemaatregelen. 
Binnen de plangebieden, noch in de directe omgeving bevinden zich speciale beschermingszones. 
 

3.6. Gebieden van VEN en IVON 
VEN-, IVON- en natuurverwevingsgebieden zijn gebieden die de Vlaamse regering afbakende in uitvoering van het 
Decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu van 21 oktober 1997 en het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen. De gebieden van het VEN en het IVON vormen samen een netwerk van waardevolle natuurgebieden in 
Vlaanderen. Binnen deze gebieden wordt een beleid gevoerd dat gericht is op de instandhouding van de natuur, met 
specifieke beschermingsmaatregelen en middelen. Binnen de plangebieden, noch in de directe omgeving rondom het 
plangebied bevinden zich gebieden van VEN en IVON. 
 
  

 

4. Register planbaten, planschade, kapitaalschade- en 
gebruikerscompensatie 

In uitvoering van artikel 2.2.2, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat dit gemeentelijk RUP een register 
van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie betreffende het decreet grond- en 
pandenbeleid of een gebruikerscompensatie uit het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader 
voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. 
In het kader van deze planopmaak moet er geen onderzoek verricht worden naar de eigendomsstructuur van de 
betreffende percelen, noch naar de aanwezigheid van mogelijke vrijstellingen of uitzonderingsgronden inzake de 
bovengenoemde vergoedingsregelingen of heffing. 
Dit register moet enkel de kadastrale percelen aanwijzen en visualiseert de bestemmingswijzigingen die mogelijks 
aanleiding kunnen geven tot een bepaalde vergoedingsregeling (planschade, kapitaalschade- of 
gebruikerscompensatie) of heffing (planbaten). 
 
Planbaten ontstaan wanneer een in werking getreden RUP op een perceel één of meer van de in artikel 2.6.4 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalde bestemmingswijzigingen doorvoert.  
 
Planschade ontstaat wanneer, op basis van een in werking getreden RUP, een perceel niet meer in aanmerking komt 
voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen, terwijl het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat 
definitieve plan wel in aanmerking kwam voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen. 
Bovendien moet aan volgende criteria samen worden voldaan op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het 
definitieve plan:  
1°  Het perceel moet aan een voldoende uitgeruste weg liggen. 
2°  Het perceel moet stedenbouwkundig en bouwtechnisch voor bebouwing in aanmerking komen. 
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3°  Het perceel moet binnen een bebouwbare zone liggen, zoals bepaald in een plan van aanleg of een RUP. 
4°  Enkel de eerste 50 meter vanaf de rooilijn komt in aanmerking voor planschade. 
 
Kapitaalschadecompensatie ontstaat wanneer een (gemeentelijk) RUP een zone die onder de categorie van 
gebiedsaanduiding ‘landbouw’ valt, omzet naar een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding ‘reservaat en 
natuur’, ‘bos’ of ‘overig groen’ valt.  
Gebruikerscompensatie ontstaat wanneer er gebruikersschade ontstaat door een bestemmingswijziging of overdruk 
ingevolge de inwerkingtreding van een RUP. Deze bestemmingswijziging betreft een omzetting van een zone die onder 
de categorie van gebiedsaanduiding ‘landbouw’ valt naar een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding 
‘natuur’, ‘bos’ of ‘overig groen’ valt. 
 
Per deelgebied is aangegeven of er al dan niet  bestemmingswijzigingen zijn die aanleiding geven tot 
kapitaalschadecompensatie of gebruikerscompensatie. 
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DEEL 2: TOELICHTING PER DEELGEBIED 

 

Deelgebied 1: Boer Janssensstraat 
 

1.1. Situering 
Dit deelgebied ligt aan de oostrand van de stad Gent, meerbepaald in de deelgemeente Gentbrugge en wordt ruwweg 
omsloten  door de Boer Janssensstraat in het westen, de Hoogoeverstraat  in het noorden en de snelweg E17 in het 
zuiden.  Ruimer bekeken bevindt het zich tussen een randstedelijke woonzone en de open ruimte van de groenpool 
Gentbrugse Meersen.  

1.2. Feitelijke toestand 
Dit deelgebied bestaat uit een onderdeel van de huidige sportcluster in de Boer Janssensstraat en bestaat uit een 
cafetaria, kleedkamers, parkeergelegenheid, speeltuin en delen van sportvelden. 
 

 
cafetaria Boer Janssens 

 
korfbalclub 

 
sportvelden 

 
Dit deelgebied is ongeveer 6,5 ha. groot. 
Zie ook plan feitelijke toestand. 
 

1.3 Juridische toestand 
 
Gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’ (KB 14 september 1977 en latere wijzigingen) 
Binnen de afbakeningslijn van voorliggend RUP vinden we volgende bestemming terug, zoals bepaald door het 
gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’: natuurgebied. 
 

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’ 
(definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16/12/2005) 

Het plangebied ligt volledig binnen de afbakeningslijn van het 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied 
Gent’. In uitvoering van de bindende bepalingen van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen worden de stedelijke gebieden afgebakend 
om er ruimte te voorzien voor wonen, werken, groen, recreatie en 
andere stedelijke activiteiten. Het plangebied grenst aan één van de 32 
gerichte deelprojecten: de groenpool Gentbrugse Meersen – Damvallei. 
Aangrenzend aan het deelgebied 1 is een zone voorzien met als 
bestemming dagrecreatiegebied. (Art. 4) 
 
 

 

Verkavelingen 
Binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan komen er geen goedgekeurde verkavelingen 
voor. 
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Rooilijnen 
Voor de Boer Janssensstraat geldt een goedgekeurd rooilijnenplan. Zie plan feitelijke toestand. 
 
Beschermde monumenten en/of stadsgezichten  
Zowel binnen de contour van het plangebied als in de directe omgeving bevinden zich geen beschermde monumenten.  
 
Vervuilde terreinen 
In het plangebied zijn geen vervuilde terreinen gekend. 
 
Toegekende milieuvergunningen 
In het plangebied zijn geen relevante milieu- en exploitatievergunningen goedgekeurd.  
 
Externe veiligheid 
In het plangebied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig of gepland.  

 
Biologische waarderingskaart 

 

Dit deelgebied ligt niet in een  biologisch waardevol 
gebied.  

 

 
 
 
 

1.4. Watertoets 
 
Op 1 maart 2012 trad een aangepast uitvoeringsbesluit van de watertoets in werking. Dit besluit werd goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering op 14 oktober 2011.  
 
De watertoets is in voege sinds 24 november 2003, de datum waarop het decreet Integraal Waterbeleid in werking trad. 
Artikel 8 van dat decreet legt de basisprincipes vast voor de toepassing van de watertoets. Op 25 mei 2007 werd het 
decreet aangepast. 
 
De ‘watertoets’ kan worden opgevat als het proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van de mogelijke effecten van plannen voor het watersysteem. Het doel van de watertoets is in hoofdzaak 
het ontstaan van schadelijke effecten voorkomen of zoveel mogelijk te beperken en als dat niet kan, om de schadelijke 
effecten te herstellen of te compenseren. 
 
Bij het uitvoeringsbesluit dienen een aantal kaarten in het kader van de toepassing van de watertoets in rekening 
gebracht te worden: 
- overstromingsgevoelige gebieden 
- waterbeheerders 
- infiltratiegevoelige gebieden 
- grondwaterstromingsgevoelige gebieden 
- erosiegevoelige gebieden 
- hellingenkaart 
- winterbedkaart 
 
 
Relevante doelstellingen voor dit RUP van het Decreet Integraal Waterbeleid 
 
Art. 5.3° het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte- en grondwater door: b) een duurzaam watergebruik 
Art. 5 6° het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo organiseren dat: a) het hemelwater zoveel mogelijk 
verdampt of nuttig wordt aangewend of geïnfiltreerd, en dat het overtollige hemelwater en effluentwater gescheiden van 
het afvalwater en bij voorkeur op een vertraagde wijze via het oppervlaktewaternet wordt afgevoerd, b) verdroging wordt 



Stad Gent       

conceptnota gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr.177 Sport- en recreatieve voorzieningen 12 / 26 
 

voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt, c) zoveel mogelijk ruimte wordt geboden aan water, met behoud en herstel 
van de watergebonden functies van de oeverzones en overstromingsgebieden, d) de negatieve gevolgen die 
overstromingen buiten de afgebakende overstromingsgebieden met zich meebrengen voor de gezondheid van de 
mens, het milieu, het cultureel erfgoed, de economische bedrijvigheid en de vergunde of vergund geachte gebouwen en 
infrastructuur, beperkt worden. 
 
Referentietoestand plangebied en omgeving 
 
Bodemkenmerken 
Deelgebied 1 Boer Janssensstraat ligt op een matig natte lemige zandbodem. 
 
Context en hydrografische ligging van het plangebied 
Deelgebied 1 ligt in het Beneden-Scheldebekken.  
 
Zoneringsplan 
Op het zoneringsplan ligt het plangebied in centraal gebied, d.w.z. dat aansluiting op een zuiveringsstation voorzien is. 
Nieuwe bebouwing met afvalwatervoorziening binnen het plangebied zal dan ook op het openbare rioleringssysteem 
aangesloten worden. 
 
Overstromingsgevoeligheid 
 

 
 

 
Deze kaart geeft de effectief en mogelijk 
overstromingsgevoelige gebieden aan.  
 
Deelgebied 1 ligt in niet-overstromingsgevoelig gebied.   
 

 
Infiltratiegevoeligheid 
 

 

Deze kaart geeft aan in welke gebieden er relatief 
gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de 
ondergrond. 
Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is 
belangrijk omdat daardoor de oppervlakteafstroming 
en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. 
 
Deelgebied 1 ligt in infiltratiegevoelig gebied.  
 

 

 
 
Grondwaterstromingsgevoeligheid 
 

 

Deze kaart geeft weer in welke gebieden er minder 
of meer aandacht moet uitgaan naar de effecten van 
ingrepen op de grondwaterstroming. Deze stroming 
kan worden beïnvloed of verstoord door 
ondergrondse constructies: kelders, ondergrondse 
garages, damwanden, kwelschermen, e.d. 
 
Het plangebied 1 ligt in een gebied matig gevoelig 
voor grondwaterstroming. 

 

 
Wettelijk kader 
 
Naast de principes van het decreet Integraal Waterbeheer en bijkomend de stedenbouwkundige voorschriften uit het 
RUP dienen de bepalingen van het ‘Algemeen Bouwreglement’ van de Stad Gent en de ‘Gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden 
lozing van afvalwater en hemelwater’ gerespecteerd te worden.  
 
Mogelijke effecten van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: 
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Rekening houdend met bovengenoemde relevante doelstellingen van het DIW, het wettelijk kader en de 
karakteristieken van het watersysteem binnen en in de omgeving van het plangebied, kunnen we besluiten dat bij de 
realisatie van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: 

 
- de stedenbouwkundige voorschriften geen verbod leggen op ondergrondse constructies. Maar gezien de 

mogelijkheden van de zone mag aangenomen worden dat ondergrondse constructies beperkt zijn. De 
vergunningverlenende overheid moet in uitvoering van artikel 8, § 3, derde lid van het decreet, advies vragen aan 
de adviesinstantie met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het grondwater indien het 
project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd:  

 1° een verkavelingsaanvraag met aanleg van nieuwe wegenis betreft  
 2° en/of leidt tot een toename van het totaal van de horizontale dakoppervlakte van gebouwen en de verharde 
 oppervlakte met meer dan 1 hectare 
 3° en/of ondergrondse constructies (met uitzondering van funderingspalen en leidingen met een diameter tot 1 
 meter) bevat die dieper gelegen zijn dan 5 meter of een horizontale lengte hebben van meer dan 50 meter 
- de bodem in de bovenste meters overeenkomstig de bodemgesteldheid beperkte mogelijkheden heeft voor 

infiltratie. Op projectniveau dient dan ook de nodige aandacht besteed te worden aan de principes van het integraal 
waterbeheer (hergebruik, infiltratie en waar onmogelijk buffering met vertraagde afvoer).  
 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan leiden tot werkzaamheden met effecten op de grondwaterkwaliteit.   

 
Conclusies 
 
Uit bovenstaande kunnen we besluiten dat het ruimtelijk uitvoeringsplan geen aanleiding geeft tot permanente 
aanzienlijke effecten op het watersysteem die op planniveau dienen ondervangen te worden. 
Verder moeten de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen op projectniveau de nodige informatie bevatten om aan 
te tonen hoe eventuele betekenisvolle tijdelijke en permanente effecten concreet zullen vermeden worden. 
 

1.5.  Visie en krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling (= motivatie 
wijziging en gewenste bestemming) 
 
Enkele jaren terug is voor de ontwikkeling van de Gentbrugse Meersen als een grootschalige groenpool  met 
natuurontwikkeling en extensieve recreatie,  een masterplan / ontwikkelingsplan opgesteld. 
Dit plan zocht naar een oplossing voor de herlokalisatie van de aanwezige voetbalvelden in het gebied, zodat het 
overgrote deel als groengebied ingericht kan worden. De zone binnen de noordelijke meander kwam in aanmerking om 
een bestemming te krijgen als zone voor sport.  
 
Hierbij is het de bedoeling om binnen de noordelijke Scheldemeander één groot attractief hedendaags sportpark uit te 
bouwen. 
 
Indertijd is op basis van het Masterplan voor de Gentbrugse Meersen een aanpassing aan het gewestplan doorgevoerd. 
De bestemming werd vastgelegd in het gewestelijk RUP ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’, deelproject 
Gentbrugse meersen – Damvallei.  In dit deelproject zijn de juridische randvoorwaarden vastgelegd zodat de groenpool 
zou kunnen gerealiseerd worden. Een deel van de benodigde oppervlakte voor de sportcluster is toen herbestemd naar 
recreatiegebied. Het gedeelte dat nu onderwerp is van voorliggend RUP, is toen niet meegenomen. 
 
De horecazaak Boer Janssens, de kantine en de kleedruimtes van voetbalclub VSV en korfbalclub Neerlandia  liggen 
nog altijd in natuurgebied volgens het gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’. 
De huidige regelgeving laat een en ander binnen het bestaande volume toe. 
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In functie van een herinrichting van deze 
sportcluster zullen grondiger 
bouwwerken noodzakelijk zijn. In de 
nieuw te ontwikkelen cluster wordt 
namelijk een groepering van 
kleedkamers en kantines op deze locatie 
voorzien. 
Ook dringt de noodzaak zich op om dit 
natuurgebied te herbestemmen als  
recreatiegebied.  
 
Aangezien in dit deelgebied geen 
natuurwaarden aanwezig zijn, wordt 
voorgesteld om het om te vormen naar 
een zone voor sport- en 
recreatievoorzieningen. 

 
 

 

1.6. voorstel van bestemming 
Zone voor recreatieve voorzieningen, aansluitend op de bestemming dagrecreatiegebied in het aangrenzende 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

1.7. Register planbaten en planschade 
Een planbatenheffing is verschuldigd wanneer een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan op een perceel o.m. 
volgende wijziging doorvoert: een bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding 
“bos”, “overig groen” of reservaat en natuur” valt, naar een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding 
“recreatie” valt. Dit is hier het geval. 

1.8. Overzicht van stedenbouwkundige voorschriften strijdig met 
voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  

Volgende delen van het gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’ (Koninklijk Besluit van 14 september 1977): natuurgebied  
Binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan komen er geen goedgekeurde verkavelingen 
voor. Bijgevolg worden geen verkavelingen herzien of vernietigd (artikel 4.6.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening). 
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Deelgebied 2: Jachthaven Snepkaai 
 

2.1. Situering 
Dit deelgebied ligt aan de zuidwestkant van de stad Gent, en wordt ruwweg omsloten door de Snepkaai en Beukenlaan 
in het oosten, de Ringvaart in het zuiden en de bocht van de Leie in het noorden. 
 

2.2. Feitelijke toestand 
Dit deelgebied bestaat uit het schiereiland  en een driekhoekige zone tussen water en Beukenlaan. Op het schiereiland 
zelf zijn de clublokalen van de jachtclubs gevestigd. Parking en  trailer/botenruimte maken  de invulling compleet. 
Tussen jachthaven en Beukenlaan is  een private woning met grote tuin, met veel opgaand groen. Het volledige  
deelgebied is ongeveer 6 ha. groot. 
 
De jachthaveninfrastructuur bevindt zich momenteel tussen ringvaart en Sneppebrug langs de beide oevers van de Leie 
 

 
Zicht vanop brug over R4 

 
Snepkaai 

 
Jachthaven 

 
Zie ook plan feitelijke toestand. 
 

2.3 Juridische toestand 
 
Gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’ (KB 14 september 1977 en latere wijzigingen) 
Binnen de afbakeningslijn van voorliggend RUP vinden we volgende bestemming terug, zoals bepaald door het 
gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’: bufferzone, gebied voor dag- en verblijfsrecreatie. 
 

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’ 
(definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16/12/2005) 
Het plangebied ligt volledig binnen de afbakeningslijn van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan ‘Afbakening 
grootstedelijk gebied Gent’. In uitvoering van de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
worden de stedelijke gebieden afgebakend om er ruimte te voorzien voor wonen, werken, groen, recreatie en andere 
stedelijke activiteiten. Het plangebied ligt niet binnen één van de 32 gerichte deelprojecten. 

Verkavelingen 
Binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan komen er geen goedgekeurde verkavelingen 
voor. 
                    
Rooilijnen 
Voor de jachthaven Snepkaai geldt geen goedgekeurd rooilijnenplan.  
 
Beschermde monumenten en/of stadsgezichten  
Zowel binnen de contour van het plangebied als in de directe omgeving bevinden zich geen beschermde monumenten.  
 
Vervuilde terreinen 
In het plangebied zijn geen vervuilde terreinen gekend. 
 
Toegekende milieuvergunningen 
In het plangebied zijn geen relevante milieu- en exploitatievergunningen goedgekeurd.  
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Externe veiligheid 
In het plangebied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig of gepland.  

 
Biologische waarderingskaart 
 

 

Dit deelgebied bestaat voor een deel uit een  biologisch 
zeer waardevol gebied, een beperkt aandeel verboden te 
wijzigen vegetatie en een gedeelte biologisch waardevol 
gebied. 
 
 

 
Het biologisch zeer waardevolle deel (donkergroen) bestaat  uit bos/struweel met dominantie van wilg. 
Het biologisch waardevolle deel (lichtgroen)  omvat verruigd grasland, een rij waardevolle hakhoutstoven (els/hazelaar)  
en een aantal hoogstambomen (es, esdoorn en wilg). Op het schiereiland komt  biologisch waardevol grasland voor. 
 
 
 
2.4. Watertoets 
 
Op 1 maart 2012 trad een aangepast uitvoeringsbesluit van de watertoets in werking. Dit besluit werd goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering op 14 oktober 2011.  
 
De watertoets is in voege sinds 24 november 2003, de datum waarop het decreet Integraal Waterbeleid in werking trad. 
Artikel 8 van dat decreet legt de basisprincipes vast voor de toepassing van de watertoets. Op 25 mei 2007 werd het 
decreet aangepast. 
 
De ‘watertoets’ kan worden opgevat als het proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van de mogelijke effecten van plannen voor het watersysteem. Het doel van de watertoets is in hoofdzaak 
het ontstaan van schadelijke effecten voorkomen of zoveel mogelijk te beperken en als dat niet kan, om de schadelijke 
effecten te herstellen of te compenseren. 
 
Bij het uitvoeringsbesluit dienen een aantal kaarten in het kader van de toepassing van de watertoets in rekening 
gebracht te worden: 
- overstromingsgevoelige gebieden 
- waterbeheerders 
- infiltratiegevoelige gebieden 
- grondwaterstromingsgevoelige gebieden 
- erosiegevoelige gebieden 
- hellingenkaart 
- winterbedkaart 
 
 
Relevante doelstellingen voor dit RUP van het Decreet Integraal Waterbeleid 
 
Art. 5.3° het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte- en grondwater door: b) een duurzaam watergebruik 
Art. 5 6° het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo organiseren dat: a) het hemelwater zoveel mogelijk 
verdampt of nuttig wordt aangewend of geïnfiltreerd, en dat het overtollige hemelwater en effluentwater gescheiden van 
het afvalwater en bij voorkeur op een vertraagde wijze via het oppervlaktewaternet wordt afgevoerd, b) verdroging wordt 
voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt, c) zoveel mogelijk ruimte wordt geboden aan water, met behoud en herstel 
van de watergebonden functies van de oeverzones en overstromingsgebieden, d) de negatieve gevolgen die 
overstromingen buiten de afgebakende overstromingsgebieden met zich meebrengen voor de gezondheid van de 
mens, het milieu, het cultureel erfgoed, de economische bedrijvigheid en de vergunde of vergund geachte gebouwen en 
infrastructuur, beperkt worden. 
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Referentietoestand plangebied en omgeving 
 
Bodemkenmerken 
De bodemkaart geeft voor deze zones weinig informatie. Plangebied 2 ligt in bebouwd gebied. Daarom worden op de 
bodemkaart aangevulde gronden aangegeven.  
 
Context en hydrografische ligging van het plangebied 
Plangebied 2 ligt in het bekken ‘Gentse Kanalen’. Op 30 januari 2009 stelde de Vlaamse regering het 
bekkenbeheerplan voor het bekken van de Gentse Kanalen (met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen 
Krekenland, Burggravenstroom, Poekebeek, Oude Kale, Gentse Binnenwateren, Moervaart en Kanaal van Stekene) 
vast. 
 
Zoneringsplan 
Op het zoneringsplan ligt het plangebied in centraal gebied, d.w.z. dat aansluiting op een zuiveringsstation voorzien is. 
Nieuwe bebouwing met afvalwatervoorziening binnen het plangebied zal dan ook op het openbare rioleringssysteem 
aangesloten worden. 
 
Overstromingsgevoeligheid 
 

 

Deze kaart geeft de effectief en mogelijk 
overstromingsgevoelige gebieden aan. Plangebied 2 
ligt in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 
 

 
 
Infiltratiegevoeligheid 
 

 

 

Deze kaart geeft aan in welke gebieden er relatief 
gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de 
ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het 
grondwater is belangrijk omdat daardoor de 
oppervlakteafstroming en dus ook de kans op 
wateroverlast afneemt. 
 
Het plangebied ligt in niet-infiltratiegevoelig gebied. 
 

 
 
Grondwaterstromingsgevoeligheid 
 

 

 

Deze kaart geeft weer in welke gebieden er minder 
of meer aandacht moet uitgaan naar de effecten van 
ingrepen op de grondwaterstroming. Deze stroming 
kan worden beïnvloed of verstoord door 
ondergrondse constructies: kelders, ondergrondse 
garages, damwanden, kwelschermen, e.d. 
 
Het plangebied 2 ligt in een gebied zeer gevoelig 
voor grondwaterstroming (type 1). 
Indien er in een type 1-gebied een ondergrondse 
constructie gebouwd wordt met een diepte van meer 
dan 5 meter of een horizontale lengte van meer dan 
100 meter, dient advies gevraagd te worden bij de 
bevoegde adviesinstantie. 

 
 
 
Wettelijk kader 
Naast de principes van het decreet Integraal Waterbeheer en bijkomend de stedenbouwkundige voorschriften 
uit het RUP dienen de bepalingen van het ‘Algemeen Bouwreglement’ van de Stad Gent en de ‘Gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
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gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater’ gerespecteerd te worden.  
 
Mogelijke effecten van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: 
 
Rekening houdend met bovengenoemde relevante doelstellingen van het DIW, het wettelijk kader en de 
karakteristieken van het watersysteem binnen en in de omgeving van het plangebied, kan besloten worden dat 
bij de realisatie van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: 

 
- de stedenbouwkundige voorschriften geen verbod leggen op ondergrondse constructies. Maar gezien de 

mogelijkheden van de zone mag aangenomen worden dat ondergrondse constructies beperkt zijn. De 
vergunningverlenende overheid moet in uitvoering van artikel 8, § 3, derde lid van het decreet, advies 
vragen aan de adviesinstantie met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het 
grondwater indien het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd:  

 1° een verkavelingsaanvraag met aanleg van nieuwe wegenis betreft 
 2° en/of leidt tot een toename van het totaal van de horizontale dakoppervlakte van gebouwen en de                      
verharde oppervlakte met meer dan 1 hectare 
 3° en/of ondergrondse constructies (met uitzondering van funderingspalen en leidingen met een 
diameter tot 1 meter) bevat die dieper gelegen zijn dan 5 meter of een horizontale lengte hebben van meer dan 
50 meter 
- de bodem in de bovenste meters overeenkomstig de bodemgesteldheid beperkte mogelijkheden voor 

infiltratie heeft. Op projectniveau dient dan ook de nodige aandacht besteed te worden aan de principes 
van het integraal waterbeheer (hergebruik, infiltratie en waar onmogelijk buffering met vertraagde afvoer).  
 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan leiden tot werkzaamheden met effecten op de 
grondwaterkwaliteit.   

 
Conclusies 
 
Uit bovenstaande kunnen we besluiten dat het ruimtelijk uitvoeringsplan geen aanleiding geeft tot permanente 
aanzienlijke effecten op het watersysteem die op planniveau dienen ondervangen te worden. 
Verder moeten de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen op projectniveau de nodige informatie bevatten 
om aan te tonen hoe eventuele betekenisvolle tijdelijke en permanente effecten concreet zullen vermeden 
worden. 
 
 
 

2.5.  Visie en krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling  
 
De studie” Bouwstenen voor een masterplan Snepkaai te Gent” (21 febr. 2014)  zorgt voor een kwaliteitsvolle 
opwaardering van de jachthaven aan de Snepkaai tot een Yachtvalley. 
 
Tal van jaren kreeg de Stad Gent vragen over de uitbreidingsmogelijkheden van faciliteiten en infrastructuur aan het 
water. Door het ontbreken van een stadsbrede visie op het watertoerisme en-recreatie, evenals door het ontbreken van 
een masterplan voor de site Snepkaai, werkte de Stad Gent samen met W&Z en de jachthavenclubs een masterplan uit 
voor deze site. 
 
De studie Bouwstenen voor een masterplan Snepkaai te Gent (21 febr. 2014) stelt een ontwikkeling voorop waarbij de 
site ingezet wordt als een poort tot Gent via de waterwegen, de jachthaven uit kan groeien tot een jachthaven van 
regionaal niveau, de Sneppemeersen jachthaveninfrastructuur vrij gemaakt worden, de nodige infrastructuur voor de 
jachthaven en haar clubs op een compacte en zorgvuldige wijze wordt ingepast, de site zo groen mogelijk wordt 
ingericht en toegankelijk is voor iedereen, … Vanuit een duurzaam gedachten goed en zorgvuldig ruimtegebruik is 
gekozen voor een opsplitsing van de site in een recreatief eiland en technische zone aan de zijde van de Beukenlaan. 
 
De studie Bouwstenen voor een masterplan site Snepkaai (2014) stelt een ontwikkeling voorop waarbij de site ingezet 
wordt als een poort tot Gent via de waterwegen, de jachthaven uit kan groeien tot een jachthaven van regionaal niveau, 
de Sneppemeersen jachthaveninfrastructuur vrij gemaakt worden, de nodige infrastructuur voor de jachthaven en haar 
clubs op een compacte en zorgvuldige wijze wordt ingepast, de site zo groen mogelijk wordt ingericht en toegankelijk is 
voor iedereen, … Vanuit een duurzaam gedachten goed en zorgvuldig ruimtegebruik is gekozen voor een opsplitsing 
van de site in een recreatief eiland en technische zone aan de zijde van de Beukenlaan. 
 
Dit masterplan voorziet op het schiereiland een volwaardige recreatiezone die grenst aan het water. Het bestaat uit een 
recreatieve parkzone, een zone gebouw en een parkeerzone tegenaan de R4 die mee gebruikt zal worden door 
zwerfwagens. Het voorstel is om de drie clubs onder te brengen in één nieuw clubgebouw met één cafetaria  dat 
excentrisch t.o.v. het centrale park wordt ingeplant. Door de excentrische inplanting van het clubgebouw wordt het 
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publiek karakter van het park versterkt en kan ook een aangepast beheer worden voorgesteld met enerzijds intensief 
beheer rond het clubgebouw en anderzijds extensief beheer in de rest van het park. 
 
Om voldoende veiligheid te garanderen voor de boothouders zijn de pontons enkel toegankelijk voor clubleden. Het 
park wordt echter publiek toegankelijk en zo veel als mogelijk in relatie gebracht met het water. Tegen de R4 wordt de 
groene berm verbreed zodat er meer ruimte ontstaat voor de groene ring en deze ook duidelijk leesbaar en herkend 
wordt door het grote publiek. 
  
In het gedeelte tussen de Beukenlaan, Ringvaart en Leie wordt een compacte technische zone voorzien om de andere 
delen van de jachthaven te kunnen opwaarderen. Deze technische zone bevat een parking voor trailers en boten, een 
binnenstockage voor boten (verticaal), een milieustation, een verkoopspunt en de slipway. Hierbij blijft de woning van 
de private eigenaar behouden, maar wordt de toegangsweg naar de brug Snepkaai en brug R4 wel verlegd. Door deze 
ingreep zijn ruimere bochtstralen mogelijk, waardoor de veiligheid en de interne circulatie verbetert. Daarbij wordt een 
open zicht gecreëerd van op de hoger gelegen Beukenlaan richting de Snepkaai. De toegangsdreef is een verruimd 
jaagpad van 3 meter geasfalteerde weg met zijdelings kasseien (0,75 meter) zodat er een visueel smalle ontstaat die 
ook de snelheid kan terugdringen. Naast de verharding wordt een grasstrook met bomenrij voorzien om het groene 
karakter van de site in de verf te zetten. 
 
Specifieke krachtlijnen, zowel van het schiereiland, de technische zone, de groenstructuren, …. 
 
• Duurzaam ruimtegebruik 
• mogelijk  maken van technische voorzieningen in functie van watergebonden recreatie en bijbehorende 
economische functies 
• woning private eigenaar behouden voor nieuwe functies (bv. conciërge)  
• verschuiven toegangsweg naar brug Snepkaai en brug R4  
• verruimen bochtstralen toegangsweg in functie van een vlotte toegang met trailer 
• openheid naar brug Beukenlaan (visuele relatie)  
• woning bij de site betrekken 
• groenkarakter maximaal behouden 
• waar mogelijk waterdoorlatende materialen voor de verharding  
 

 
 
Doordat de bufferzone (met natuurwaarde) hiermee omgevormd wordt naar een zone voor jachthaveninfrastructuur, zal 
deze planologisch en effectief  gecompenseerd worden op een andere locatie. 
  

2.6. Voorstel van bestemming 
Zone voor watergebonden recreatie en  jachthaveninfrastructuur. 
Een conciërgewoning is  toegestaan 

2.7. Register planbaten en planschade 
Een planbatenheffing is verschuldigd wanneer een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan op een perceel o.m. 
volgende wijziging doorvoert: een bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding 
“bos”, “overig groen” of reservaat en natuur” valt, naar een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding 
“recreatie” valt. Dit is hier deels het geval. 
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2.8. overzicht van stedenbouwkundige voorschriften strijdig met voorliggend 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  

Volgende delen van het gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’ (Koninklijk Besluit van 14 september 1977): 
- buffergebied 
- gebied voor dag- en verblijfsrecreatie 

Binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan komen er geen goedgekeurde verkavelingen 
voor. Bijgevolg worden geen verkavelingen herzien of vernietigd (artikel 4.6.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening). 
 
 

Deelgebied 3: Roeiclubs Watersportbaan 
 

3.1. Situering 
Dit deelgebied ligt aan de oostzijde van de stad Gent in het stadsdeel Neermeersen en omvat een aantal percelen rond 
de Watersportbaan. 
 

3.2. Feitelijke toestand 
Dit deelgebied bestaat uit een aantal percelen met gebouwen, waarin een aantal roeiclubs (Koninklijke Roeivereninging 
Sport Gent (KRSG), Koninklijke Roeivereniging Club Gent (KRCG), Koninklijke Cano Club Gent (KCCG)), gevestigd 
zijn. Deze gebouwencomplexen bestaan uit de opslagloodsen voor de roeiboten, kleedkamers, meestal een cafetaria. 
Ook cafetaria’s, logies en dergelijke meer behoren tot de complexen. Dit deelgebied is ongeveer 13 ha. groot. 
 

 
Koninklijke Roeivereniging Sport Gent 

 
Koninklijke Kano Club Gent 

 
Koninklijke Roeivereniging Club Gent 

 
Zie ook plan feitelijke toestand. 
 

3.3 Juridische toestand 
 
Gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’ (KB 14 september 1977 en latere wijzigingen) 
Binnen de afbakeningslijn van voorliggend RUP vinden we volgende bestemming terug, zoals bepaald door het 
gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’: gemeenschapsvoorzieningen. 
 

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’ 
(definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16/12/2005) 
Het plangebied ligt volledig binnen de afbakeningslijn van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan ‘Afbakening 
grootstedelijk gebied Gent’. In uitvoering van de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
worden de stedelijke gebieden afgebakend om er ruimte te voorzien voor wonen, werken, groen, recreatie en andere 
stedelijke activiteiten. Het plangebied ligt niet binnen één van de 32 gerichte deelprojecten. 

Verkavelingen 
Binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan komen er geen goedgekeurde verkavelingen 
voor. 
                    
Rooilijnen 
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Voor dit gebied geldt geen goedgekeurd rooilijnenplan.  
 
Beschermde monumenten en/of stadsgezichten  
Zowel binnen de contour van het plangebied als in de directe omgeving bevinden zich geen beschermde monumenten.  
 
Vervuilde terreinen 
In het plangebied zijn geen vervuilde terreinen gekend. 
 
Toegekende milieuvergunningen 
In het plangebied zijn geen relevante milieu- en exploitatievergunningen goedgekeurd.  
 
Externe veiligheid 
In het plangebied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig of gepland.  

 
Biologische waarderingskaart 
 

 

Dit deelgebied ligt niet in een  biologisch waardevol 
gebied.  
 

 

 
 
3.4. Watertoets 
 
Op 1 maart 2012 trad een aangepast uitvoeringsbesluit van de watertoets in werking. Dit besluit werd goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering op 14 oktober 2011.  
 
De watertoets is in voege sinds 24 november 2003, de datum waarop het decreet Integraal Waterbeleid in werking trad. 
Artikel 8 van dat decreet legt de basisprincipes vast voor de toepassing van de watertoets. Op 25 mei 2007 werd het 
decreet aangepast. 
 
De ‘watertoets’ kan worden opgevat als het proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van de mogelijke effecten van plannen voor het watersysteem. Het doel van de watertoets is in hoofdzaak 
het ontstaan van schadelijke effecten voorkomen of zoveel mogelijk te beperken en als dat niet kan, om de schadelijke 
effecten te herstellen of te compenseren. 
 
Bij het uitvoeringsbesluit dienen een aantal kaarten in het kader van de toepassing van de watertoets in rekening 
gebracht te worden: 
- overstromingsgevoelige gebieden 
- waterbeheerders 
- infiltratiegevoelige gebieden 
- grondwaterstromingsgevoelige gebieden 
- erosiegevoelige gebieden 
- hellingenkaart 
- winterbedkaart 
 
 
Relevante doelstellingen voor dit RUP van het Decreet Integraal Waterbeleid 
 
Art. 5.3° het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte- en grondwater door: b) een duurzaam watergebruik 
Art. 5 6° het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo organiseren dat: a) het hemelwater zoveel mogelijk 
verdampt of nuttig wordt aangewend of geïnfiltreerd, en dat het overtollige hemelwater en effluentwater gescheiden van 
het afvalwater en bij voorkeur op een vertraagde wijze via het oppervlaktewaternet wordt afgevoerd, b) verdroging wordt 
voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt, c) zoveel mogelijk ruimte wordt geboden aan water, met behoud en herstel 
van de watergebonden functies van de oeverzones en overstromingsgebieden, d) de negatieve gevolgen die 
overstromingen buiten de afgebakende overstromingsgebieden met zich meebrengen voor de gezondheid van de 
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mens, het milieu, het cultureel erfgoed, de economische bedrijvigheid en de vergunde of vergund geachte gebouwen en 
infrastructuur, beperkt worden. 
 
 
Referentietoestand plangebied en omgeving 
 
Bodemkenmerken 
De bodemkaart geeft voor deze zones weinig informatie. Plangebied 3 ligt in bebouwd gebied. Daarom worden op de 
bodemkaart aangevulde gronden aangegeven.  
 
Context en hydrografische ligging van het plangebied 
Plangebied 3 ligt in het bekken ‘Gentse Kanalen’. Op 30 januari 2009 stelde de Vlaamse regering het 
bekkenbeheerplan voor het bekken van de Gentse Kanalen (met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen 
Krekenland, Burggravenstroom, Poekebeek, Oude Kale, Gentse Binnenwateren, Moervaart en Kanaal van Stekene) 
vast. 
 
Zoneringsplan 
Op het zoneringsplan ligt het plangebied in centraal gebied, d.w.z. dat aansluiting op een zuiveringsstation voorzien is. 
Nieuwe bebouwing met afvalwatervoorziening binnen het plangebied zal dan ook op het openbare rioleringssysteem 
aangesloten worden. 
 
Overstromingsgevoeligheid 
 

 

Deze kaart geeft de effectief en mogelijk 
overstromingsgevoelige gebieden aan.  
 
Plangebied 3 ligt in niet-overstromingsgevoelig 
gebied.   
 

 
 
Infiltratiegevoeligheid 
 

 

Deze kaart geeft aan in welke gebieden er relatief 
gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de 
ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het 
grondwater is belangrijk omdat daardoor de 
oppervlakteafstroming en dus ook de kans op 
wateroverlast afneemt. 
 
Plangebied 3 ligt in niet-infiltratiegevoelig gebied.  
 

 
 
 
Grondwaterstromingsgevoeligheid 
 

 

Deze kaart geeft weer in welke gebieden er minder 
of meer aandacht moet uitgaan naar de effecten van 
ingrepen op de grondwaterstroming. Deze stroming 
kan worden beïnvloed of verstoord door 
ondergrondse constructies: kelders, ondergrondse 
garages, damwanden, kwelschermen … 
 
Het plangebied 1 ligt in een gebied matig gevoelig 
voor grondwaterstroming. Het plangebied 3 ligt in 
een gebied zeer gevoelig voor grondwaterstroming 
(type 1). 
Indien er in een type 1-gebied een ondergrondse 
constructie gebouwd wordt met een diepte van meer 
dan 5 meter of een horizontale lengte van meer dan 
100 meter dient advies aangevraagd te worden bij 
de bevoegde adviesinstantie. 
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Wettelijk kader 
 
Naast de principes van het decreet Integraal Waterbeheer en bijkomend de stedenbouwkundige voorschriften 
uit het RUP dienen de bepalingen van het ‘Algemeen Bouwreglement’ van de Stad Gent en de ‘Gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater’ gerespecteerd te worden.  
 
Mogelijke effecten van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: 
 
Rekening houdend met bovengenoemde relevante doelstellingen van het DIW, het wettelijk kader en de 
karakteristieken van het watersysteem binnen en in de omgeving van het plangebied, kan besloten worden dat 
bij de realisatie van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: 

 
 

- de stedenbouwkundige voorschriften geen verbod leggen op ondergrondse constructies; maar gezien de 
mogelijkheden van zone mag aangenomen worden dat ondergrondse constructies beperkt zijn. De 
vergunningverlenende overheid moet in uitvoering van artikel 8, § 3, derde lid van het decreet, advies 
vragen aan de adviesinstantie met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het 
grondwater indien het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd :  

 1° een verkavelingsaanvraag met aanleg van nieuwe wegenis betreft 
 2° en/of leidt tot een toename van het totaal van de horizontale dakoppervlakte van gebouwen en de 
verharde oppervlakte met meer dan 1 hectare 
 3° en/of ondergrondse constructies (met uitzondering van funderingspalen en leidingen met een 
diameter tot 1 meter) bevat die dieper gelegen zijn dan 5 meter of een horizontale lengte hebben van meer dan 
50 meter 
- de bodem in de bovenste meters overeenkomstig de bodemgesteldheid beperkte mogelijkheden voor 

infiltratie heeft. Op projectniveau dient dan ook de nodige aandacht besteed te worden aan de principes 
van het integraal waterbeheer (hergebruik, infiltratie en waar onmogelijk buffering met vertraagde afvoer).  
 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan leiden tot werkzaamheden met effecten op de 
grondwaterkwaliteit.   

 
Conclusies 
 
Uit bovenstaande kunnen we besluiten dat het ruimtelijk uitvoeringsplan geen aanleiding geeft tot permanente 
aanzienlijke effecten op het watersysteem die op planniveau dienen ondervangen te worden. 
Verder moeten de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen op projectniveau de nodige informatie bevatten 
om aan te tonen hoe eventuele betekenisvolle tijdelijke en permanente effecten concreet zullen vermeden 
worden. 
 

3.5.  Visie en krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling (= motivatie 
wijziging en gewenste bestemming) 
 
De aanleiding voor de bestemmingswijziging is een evolutie in functies die bij de roeiclubs horen en die niet in 
overeenstemming zijn met de huidige bestemming gemeenschapsvoorzieningen. 
 
De stedenbouwkundige aanleg rond de Watersportbaan wordt tot op vandaag beschouwd als één van de betere 
grootschalige C.I.A.M.-realisaties in Vlaanderen, waarbij gestreefd werd naar ‘een ideale modernistische woonstad 
met een overvloed aan recreatieve mogelijkheden.' (Bron: Brepols' Architectuurgids Gent 1994.) 

          
Het was in het vooruitzicht van de Europese roeikampioenschappen van 1955  en de kandidatuur van België voor de 
organisatie van de Olympische Spelen in 1960, dat er vanaf 1953 opnieuw plannen gemaakt werden voor de 
urbanisatie van de Neermeersen en de aanleg van een watersportbaan. Eerder al waren er allerlei projecten 
voorgesteld, maar die hadden vooral oog voor feestpaleizen en klassieke verkavelingen. Door het graven van de 
Nationale Watersportbaan Georges Nachez (2300 m lang, 76 m breed en 2 m diep) kwamen enorme hoeveelheden 
grond vrij die aangewend werden voor het ophogen van de onbebouwde maar vooral moerassige Neermeersen. 
Naast de bewoning kwamen er eveneens twee winkelcentra (ondertussen wat verkommerd), een kleuterschool, een 
lagere school (de Bollekensschool), een clubhuis voor de derde leeftijd en vier roeiclubhuizen. Bizar genoeg werd 
voor de roeiclubhuizen de modernistische principes losgelaten en houden ze het midden tussen werfketen en chalets 

 

http://home.scarlet.be/architectuur/elanson/neermeerskaai.html
http://home.scarlet.be/architectuur/bollekensschool/bol.html
http://home.scarlet.be/architectuur/watersportbaan/watersportbaan2.html
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met zadeldak in het groen.  

     

Deze roeiclubs zijn intussen geëvolueerd naar sportcentra, met cafetaria, feestzaaltje, logies voor sporters… functies 
die, gezien de ligging relatief ver van bewoning, ruimtelijk combineerbaar zijn. Momenteel functioneren ze ook als 
clusters waar allerlei (dag)recreatieve activiteiten plaatsvinden. 

3.6. Voorstel van bestemming 
Zone voor recreatieve voorzieningen, waarbij ook verblijfsrecreatie mogelijk is. 

3.7. Register planbaten en planschade 
Een planbatenheffing is hier niet verschuldigd. 

3.8. Overzicht van stedenbouwkundige voorschriften strijdig met 
voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  

Volgende delen van het gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’ (Koninklijk Besluit van 14 september 1977): 
- gemeenschapsvoorzieningen 

Binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan komen er geen goedgekeurde 
verkavelingen voor. Bijgevolg worden geen verkavelingen herzien of vernietigd (artikel 4.6.5 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 
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DEEL 3: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
 
De toekomstige stedenbouwkundige voorschriften zullen de verordenende vertaling zijn van de inhoudelijke 
opties die uit de visie en de krachtlijnen zijn geselecteerd voor de ontwikkeling van het plangebied.  
 

Aanzet voor stedenbouwkundige voorschriften 
Voorgesteld wordt om dit als volgt te vertalen: 
 

3.0. Algemene stedenbouwkundige voorschriften: 
 
Technische installaties, ten behoeve van de buurt, zoals elektriciteitscabines, collectieve 
verwarmingssystemen en collectieve ondergrondse afvalrecipiënten zijn overal  toegelaten. 
 
Publiciteitsdragers zijn niet toegelaten, tenzij aangebracht op het straatmeubilair (informatieborden en –
zuilen, wachthuisjes bij de haltes van het openbaar vervoer). 
zijn toegelaten onder volgende voorwaarden: uithangborden bevinden zich minimum 2, 2 meter boven het 
maaiveld, hebben een maximale oppervlakte van 0,5 m² per bedrijf of instelling en mogen niet meer dan 60 
cm uit het gevelvlak steken en nooit aangebracht worden op vooruitspringende delen van de gevel (balkon, 
erker). 
 
Uithangborden mogen nooit tot een daling van de leef- en woonkwaliteit leiden. Dit houdt in dat de 
plaatsing van dergelijke constructies nabij ramen van woningen zeer nauwkeurig moet worden afgewogen. 
Ze moeten zich op een kwaliteitsvolle wijze inpassen in het architecturale geheel van de gevel, en moeten 
een duidelijk herkenbare relatie hebben met het gebouw of de plaats waar ze zijn aangebracht. 
 
De instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu en van de 
landschapswaarden is overal toegelaten. 
 
Het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen: 
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 de natuur en het natuurlijke milieu. 
 

 

3.1. Deelgebied 1: Boer Janssensstraat 
 
3.1.1. Zone voor recreatieve voorzieningen 
 
 Bestemmingsvoorschriften: 
Niet verordenend Verordenend 
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Deze zone vormt een onderdeel van de sportcluster Gentbrugse Meersen, een cluster 
van voetbal-, baseball, cricket en korfbalvelden. Op deze manier wordt alle recreatieve 
activiteiten gegroepeerd aan de rand van de Gentbrugse Meersen. Voorbeelden van 
recreatie in deze zone zijn: voetbalveld voor niet-professioneel gebruik, speelruimten 
en voorzieningen voor activiteiten voor jeugdwerking, tennisvelden, plas voor 
waterrecreatie, manège, terreinen voor lawaaierige sporten… 

Het gebied is bestemd voor dagrecreatie. Het mag enkel recreatie en toeristische 
accommodaties bevatten die geen verblijfsaccommodatie is.  

 

  
  
 Bebouwingsvoorschriften: 
Niet verordenend Verordenend 
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Een efficiënte en kwaliteitsvolle inrichting van de zone wordt nagestreefd. 
 
 
 
 
Een groene inrichting van de onbebouwde delen van deze zone is belangrijk. Hierdoor 
wordt de recreatieve functie beter in de omliggende groene omgeving  geïntegreerd. 

Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt beoordeeld aan de 
hand van volgende criteria: 
• zorgvuldig ruimtegebruik 
• een kwaliteitsvolle aanleg van het terrein en afwerking van de gebouwen 
 
De onbebouwde delen worden maximaal onverhard en groen ingericht. 
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3.2. Deelgebied 2: Jachthaven Snepkaai 
 
3.2.1. Zone voor watergebonden recreatie en jachthaveninfrastructuur 
 
 Bestemmingsvoorschriften: 
Niet verordenend Verordenend 
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Deze zone omvat  de jachthaven Snepkaai. In functie van een ruimtelijk kwaliteitsvolle 
inrichting van de jachthaven is een verschuiving van functies noodzakelijk. Zo wordt 
een technische zone met  toegangsweg, opslagruimte voor boten  en voor 
jachthavengebonden infrastructuur voorzien in de spie tussen water en Beukenlaan. 
Het schiereiland kan aldus groener en recreatiever ingericht worden met parking (ook 
voor zwerfwagens, clubhuis en openbaar park.) Ook het verbreden van het 
wateroppervlak behoort tot de mogelijkheden.  

Het gebied is bestemd voor watergebonden recreatie en bijbehorende 
jachthaveninfrastructuur zoals administratie, opslagloodsen,  beperkte reca, handel  in 
functie van jachthaven,  jeugdlokalen, parkeerterrein en groene ruimten. Eén 
conciërgewoning is toegelaten. 

 

 
 Bebouwingsvoorschriften: 
Niet verordenend Verordenend 
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Een efficiënte en kwaliteitsvolle inrichting van de zone wordt nagestreefd. 
 
 
 
 
Een groene inrichting van de onbebouwde delen van deze zone is belangrijk. Hierdoor 
wordt de recreatieve functie beter in de omliggende groene omgeving  geïntegreerd. 

Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt beoordeeld aan de 
hand van volgende criteria: 
• zorgvuldig ruimtegebruik 
• een kwaliteitsvolle aanleg van het terrein en afwerking van de gebouwen 
 
De onbebouwde delen worden maximaal onverhard en groen ingericht. 

  
Bijkomende afwegingscriteria: 

Niet verordenend Verordenend 
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Aangezien dit gebied in verschillende fases wordt ontwikkeld en nog niet gekend is 
hoelang dit zal duren, wordt gekozen voor flexibele voorschriften. Die voorschriften 
maken, binnen het streven naar kwaliteit, toch een aantal kwaliteitsvolle varianten 
mogelijk. 
 
 
 
Daarom zal iedere vergunningsaanvraag die in deze zone een wezenlijke bijdrage 
levert aan de invulling van de projectzone getoetst worden aan bijkomende 
afwegingscriteria. Vrijgesteld hiervan zijn o.a.: tijdelijke vergunningen, werken van 
kleine omvang, kleine werken die niet relevant zijn voor de globale ontwikkeling. 
 
Hiertoe kan het nuttig zijn om de vergunningverlenende overheid bijkomende 
informatie te bezorgen, bijvoorbeeld onder de vorm van een inrichtingsplan voor de 
volledige zone. 
Dit plan kan bijkomende informatie bevatten over onder meer de schaal, de morfologie 
en inpassing in de omgeving, de ligging t.o.v. andere functies, de ontsluiting, 
parkeeroplossing, inrichting openbaar domein, de eventuele fasering, de 
waterhuishouding, enz. 
 

Iedere stedenbouwkundige of verkavelingsaanvraag die een belangrijke invulling geeft 
aan de zone of die een functiewijziging als gevolg heeft , moet beoordeeld worden. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met een kwalitatieve ontwikkeling van de 
totaliteit van de zone, kaderend binnen  de ontwikkeling van de site tot een publiek 
toegankelijke groene recreatieve site met een volwaardige jachthaven met een 
regionale uitstraling. Hierdoor wordt een jachthavenvrije oever gerealiseerd aan de 
overzijde van de Leie. 
Hierbij dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden: 

- 50% van de grondoppervlakte wordt ingericht als publiek toegankelijk 
groen; 

- Alle technische infrastructuur wordt compact opgericht 
- nieuwe verharding en gebouwen worden compact gebundeld  

 
 Elke aanvraag zal getoetst worden aan volgende afwegingscriteria: 
-de mogelijkheid tot ruimtelijke en functionele samenhang waarbij de schaal, de 
morfologie, de ligging t.o.v. andere en gewenste functies, de groenstructuur (met 
aandacht voor de bestaande beeldbepalende groenstructuur), het materiaalgebruik, de 
structuur van de bebouwing en openbaar domein en de eventuele fasering bepalend 
zijn; 
-  het mogelijk maken van een duurzame mobiliteit over de volledige zone: op vlak van 
bereikbaarheid ,aansluiting op het recreatief netwerk,  autoluw karakter, 
parkeergelegenheid en verkeersopwekking; 
- een hoge graad van duurzaam bouwen; 
 
Vrijgesteld van deze beoordeling zijn: tijdelijke vergunningen, werken van kleine 
omvang en kleine werken die niet relevant zijn voor de globale ontwikkeling voor zover 
deze geen bestemmingswijziging als gevolg hebben. 

  
 

3.3. Deelgebied 3: Roeiclubs Watersportbaan 
 
3.3.1. Zone voor recreatieve voorzieningen 
 
 Bestemmingsvoorschriften: 
Niet verordenend Verordenend 
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Deze zones grenzen aan de Watersportbaan en huisvesten de roeiclubs die het water 
gebruiken voor hun sportactiviteiten. Andere voorbeelden van recreatie zijn: 
speelruimten en voorzieningen voor activiteiten voor jeugdwerking, tennisvelden, plas 
voor waterrecreatie. 

Het gebied is bestemd voor dagrecreatie en verblijfsrecreatie met inbegrip van de 
noodzakelijke bijbehorende kleinschalige infrastructuur zoals administratie, 
opslagloodsen,  beperkte horeca, jeugdlokalen, parkeerterreinen en groene ruimten. 

 
  
  
 Bebouwingsvoorschriften: 
Niet verordenend Verordenend 
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Een efficiënte en kwaliteitsvolle inrichting van de zone wordt nagestreefd. 
 
 
 
 
Een groene inrichting van de onbebouwde delen van deze zone is belangrijk. Hierdoor 
wordt de recreatieve functie beter in de omliggende groene omgeving  geïntegreerd. 

Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt beoordeeld aan de 
hand van volgende criteria: 
• zorgvuldig ruimtegebruik 
• een kwaliteitsvolle aanleg van het terrein en afwerking van de gebouwen 
 
De onbebouwde delen worden maximaal onverhard en groen ingericht. 
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Bijlage 2: Adressenlijst relevante adviesinstanties 

Onderstaand overzicht geeft de adviesinstanties weer van wie de Dienst Mer hun advies relevant acht voor dit dossier. 
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Bijlage 3: Voorbeeldbrief voor adviesinstanties 



1

Verhasselt Marijke

Van: Verhasselt Marijke

Verzonden: donderdag 27 april 2017 16:09

Aan: 'ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be'; 'apl.ovl@rwo.vlaanderen.be'; 'oost-

vlaanderen@onroerenderfgoed.be'; 'aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be';

'wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be'; 'advies.departement@mow.vlaanderen.be';

'abs.bovenschelde@wenz.be'; 'omgeving@sport.vlaanderen'

CC: 'Van Bulck Pieter'; Vervaet Cedric

Onderwerp: Adviesvraag RUP "Sport- en recreatieve voorzieningen" te Gent

Bijlagen: 2254683027_plan-m.e.r.-screening RUP zonevreemde recreatie_V04

_Adviesinstanties.pdf

Beste

De Stad Gent heeft het voornemen om het RUP “Sport- en recreatieve voorzieningen” op te stellen.

Krachtens art. 4.2.5 van het D.A.B.M. dient de initiatiefnemer van een RUP in het kader van het “onderzoek tot
milieueffectrapportage” een aantal instanties te raadplegen aangaande de mogelijke aanzienlijke milieueffecten die het RUP
kan hebben.

In bijlage vindt u het “verzoek tot raadpleging”, met daarin de elementen die krachtens artikel 4, §2 van het Plan-m.e.r.-besluit
in dit verzoek opgenomen moeten worden (o.a. een beschrijving van het RUP en een inschatting van de mogelijke
milieueffecten). Om de efficiëntie te verhogen en het onnodig papierverbruik tegen te gaan, bezorgen wij u het dossier digitaal
(zie bijlage). Op deze manier kunt u binnen uw instantie intern beter en eenvoudiger de behandeling van de adviesvraag
verdelen alsook zelf kiezen welke delen van het verzoek tot raadpleging al dan niet afgeprint worden.

Uit de kenmerken van het plan en uit de aard van de mogelijke milieugevolgen leidt de Dienst Milieueffectrapportagebeheer
van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid af dat het advies van uw instantie relevant kan zijn. Mogen wij u daarom
vriendelijk verzoeken om ons mee te delen of u vindt dat de conclusie dat het betreffende RUP “Sport- en recreatieve
voorzieningen” geen aanleiding kan geven tot aanzienlijke milieueffecten en bijgevolg kan vrijgesteld worden van de plan-MER-
plicht correct is, en indien niet, welke uw inschatting zou zijn aangaande de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van
onderhavig RUP.

Gelieve ons uw advies te bezorgen binnen de decretaal daartoe voorziene termijn van 30 dagen na de datum van ontvangst van
deze mail. Indien deze termijn praktisch niet haalbaar is voor u, gelieve ons dan te contacteren om onderling een alternatieve
adviestermijn af te spreken.

Te bezorgen aan Antea Belgium nv, optredend in naam van het stadsbestuur van Gent op volgend adres:

Roderveldlaan 1 te 2600 Antwerpen, t.a.v. Marijke Verhasselt
Of via mail: marijke.verhasselt@anteagroup.com

Groetjes,

Marijke Verhasselt
Adviseur milieubeleid

Antea Group
ma-di-do: +32 (0)3 221 55 40
woe-vrij: +32 (0)16 74 27 26
marijke.verhasselt@anteagroup.com
www.anteagroup.be
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Bijlage 4: Herinneringsmail adviesinstanties 

 



1

Verhasselt Marijke

Van: Verhasselt Marijke

Verzonden: maandag 29 mei 2017 14:04

Aan: 'advies.departement@mow.vlaanderen.be'; 'omgeving@sport.vlaanderen';

'abs.bovenschelde@wenz.be'; 'apl.ovl@rwo.vlaanderen.be'

CC: Vervaet Cedric; 'Van Bulck Pieter'

Onderwerp: Rappel - Adviesvraag RUP "Sport- en recreatieve voorzieningen" te Gent

Bijlagen: 2254683027_plan-m.e.r.-screening RUP zonevreemde recreatie_V04

_Adviesinstanties.pdf

Beste

De Stad Gent heeft het voornemen om het RUP “Sport- en recreatieve voorzieningen” op te stellen.

Krachtens artikel 4.2.5. van het D.A.B.M. dient de initiatiefnemer van het RUP in het kader van “het onderzoek tot
milieueffectrapportage” een aantal instanties te raadplegen aangaande de mogelijke aanzienlijke milieueffecten die het RUP
kan hebben.

Op 27 april 2017 hebben wij u een verzoek tot raadpleging verzonden (zie onderstaande mail), aangezien wij graag van u
hadden vernomen of u als overheidsinstantie het eens bent met ons gemotiveerd besluit dat het plan in zijn huidige vorm geen
aanzienlijke milieueffecten kan genereren.

Tot op heden hebben wij nog geen advies ontvangen (decretaal voorziene termijn van 30 dagen is verstreken op 27/05/2017).
Aangezien het screeningsdossier pas kan voorgelegd worden aan de dienst Mer op het ogenblik dat over alle adviezen wordt
beschikt of op het ogenblik dat de adviestermijn verstreken is en er desgevallend een herinneringsbrief is verstuurd, verzoek wij
u met dit schrijven invulling te willen geven aan de adviesvraag. Dit kan desnoods met enkel de melding dat akkoord kan gegaan
worden dat er geen aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Groetjes,

Marijke Verhasselt
Adviseur milieubeleid

Antea Group
ma-di-do: +32 (0)3 221 55 40
woe-vrij: +32 (0)16 74 27 26
marijke.verhasselt@anteagroup.com
www.anteagroup.be

Van: Verhasselt Marijke
Verzonden: donderdag 27 april 2017 16:09
Aan: 'ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be' <ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be>;
'apl.ovl@rwo.vlaanderen.be' <apl.ovl@rwo.vlaanderen.be>; 'oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be' <oost-
vlaanderen@onroerenderfgoed.be>; 'aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be' <aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be>;
'wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be' <wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be>;
'advies.departement@mow.vlaanderen.be' <advies.departement@mow.vlaanderen.be>;
'abs.bovenschelde@wenz.be' <abs.bovenschelde@wenz.be>; 'omgeving@sport.vlaanderen'
<omgeving@sport.vlaanderen>
CC: 'Van Bulck Pieter' <Pieter.VanBulck@stad.gent>; Vervaet Cedric <Cedric.Vervaet@anteagroup.com>
Onderwerp: Adviesvraag RUP "Sport- en recreatieve voorzieningen" te Gent

Beste

De Stad Gent heeft het voornemen om het RUP “Sport- en recreatieve voorzieningen” op te stellen.



2

Krachtens art. 4.2.5 van het D.A.B.M. dient de initiatiefnemer van een RUP in het kader van het “onderzoek tot
milieueffectrapportage” een aantal instanties te raadplegen aangaande de mogelijke aanzienlijke milieueffecten die het RUP
kan hebben.

In bijlage vindt u het “verzoek tot raadpleging”, met daarin de elementen die krachtens artikel 4, §2 van het Plan-m.e.r.-besluit
in dit verzoek opgenomen moeten worden (o.a. een beschrijving van het RUP en een inschatting van de mogelijke
milieueffecten). Om de efficiëntie te verhogen en het onnodig papierverbruik tegen te gaan, bezorgen wij u het dossier digitaal
(zie bijlage). Op deze manier kunt u binnen uw instantie intern beter en eenvoudiger de behandeling van de adviesvraag
verdelen alsook zelf kiezen welke delen van het verzoek tot raadpleging al dan niet afgeprint worden.

Uit de kenmerken van het plan en uit de aard van de mogelijke milieugevolgen leidt de Dienst Milieueffectrapportagebeheer
van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid af dat het advies van uw instantie relevant kan zijn. Mogen wij u daarom
vriendelijk verzoeken om ons mee te delen of u vindt dat de conclusie dat het betreffende RUP “Sport- en recreatieve
voorzieningen” geen aanleiding kan geven tot aanzienlijke milieueffecten en bijgevolg kan vrijgesteld worden van de plan-MER-
plicht correct is, en indien niet, welke uw inschatting zou zijn aangaande de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van
onderhavig RUP.

Gelieve ons uw advies te bezorgen binnen de decretaal daartoe voorziene termijn van 30 dagen na de datum van ontvangst van
deze mail. Indien deze termijn praktisch niet haalbaar is voor u, gelieve ons dan te contacteren om onderling een alternatieve
adviestermijn af te spreken.

Te bezorgen aan Antea Belgium nv, optredend in naam van het stadsbestuur van Gent op volgend adres:

Roderveldlaan 1 te 2600 Antwerpen, t.a.v. Marijke Verhasselt
Of via mail: marijke.verhasselt@anteagroup.com

Groetjes,

Marijke Verhasselt
Adviseur milieubeleid

Antea Group
ma-di-do: +32 (0)3 221 55 40
woe-vrij: +32 (0)16 74 27 26
marijke.verhasselt@anteagroup.com
www.anteagroup.be
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Bijlage 5: Adviezenmatrix 

Onderstaande tabel bevat een samenvatting van de uitgebrachte adviezen alsook de datum waarop adviezen werden opgevraagd en ontvangen werden. 

 

Datum verzending screening naar Dienst MER: 12/04/2017 

Datum ontvangst advies Dienst MER: 25/04/2017 

Datum verzending screening naar adviesinstanties: 27/04/2017 

Datum verzending rappel naar adviesinstanties: 29/05/2017 

 

Adviesinstantie Datum 
ontvangst 
advies 

Samenvatting advies Opmerking Antea Group 

Agentschap wegen 
en verkeer 

23/05/2017 De visie dat het RUP in zijn huidige vorm geen significante effecten zal 
teweegbrengen ten aanzien van de verkeersgeneratie, kan bijgetreden worden. 

/ 

ANB Oost-
Vlaanderen 

11/05/2017 Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat er voldoende werd aangetoond 
dat er geen aanzienlijke milieueffecten op aanwezige natuurwaarden zullen 
veroorzaakt worden en gaat akkoord met de inhoud van de screeningsnota. 

/ 

Departement 
MOW 

31/05/2017 Geen opmerkingen. / 

Onroerend Erfgoed 02/05/2017 Geen advies van Onroerend Erfgoed vereist. / 

Provinciebestuur 
Oost-Vlaanderen 

18/05/2017 Als antwoord op de adviesvraag zijn er geen specifieke bemerkingen te maken 
met betrekking tot de beschrijving van de mogelijke effecten van de planopties op 
het leefmilieu. 

Er wordt akkoord gegaan met de conclusie dat geen plan-MER dient opgemaakt te 
worden. 

/ 
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Adviesinstantie Datum 
ontvangst 
advies 

Samenvatting advies Opmerking Antea Group 

Ruimte 
Vlaanderen/ 
Departement 
Omgeving 

26/05/2017 De screeningsnota maakt een voldoende inschatting van de milieueffecten voor 
de ruimtelijke ordening. Departement Omgeving maakt wel volgende 
bedenkingen: 

- Geen principieel bezwaar tegen horeca bestendigen zonder duidelijke 
koppeling met het sport- of recreatieve gebeuren, mits hieraan passende 
bestemmingsvoorschriften worden gekoppeld.  

- Voor opname van delen van de Leie in deelgebied Snepkaai is een delegatie 
vereist. 

- De vraag bij de watersportclubs is of het niet wenselijk is om op termijn te 
streven naar een duurzame bundeling van bebouwing op één locatie. 

Een bundeling van bebouwing op een 
locatie is voorzien in het masterplan. Bij 
de bijkomende afwegingscriteria is dit 
ook in die geest verwoord.  Dit zal 
verduidelijkt worden in het RUP. 

Sport Vlaanderen 07/06/2017 Geen opmerkingen.  

Sport Vlaanderen geeft wel nog mee dat rondom de Watersportbaan (deelplan 3) 
een loopomloop en een Finse piste zijn aangelegd. Ook langsheen deelplan 2 
passeert een loopomloop. Deze gegevens kunnen toegevoegd worden bij mens-
mobiliteit, waar ook de fietsroutes worden opgelijst. 

Toegevoegd bij mens – ruimtelijke 
aspecten 

Waterwegen en 
Zeekanaal nv 

31/05/2017 Op voorwaarde dat volgende opmerkingen verwerkt worden in de tekst, kan W&Z 
akkoord ga- an voor het aspect ‘Water’: 

- La Lys veranderen naar Leie en potentieel overstromingsgevoelig naar 
mogelijk overstromingsgevoelig 

- Regenwater vervangen door hemelwater 

- Watertoetskaart infiltratiegevoeligheid schrappen 

- Deelgebied Jachthaven Snepkaai: in de resterende 50% die verhard mag 
worden, moet een maatregel opgelegd worden die stelt dat deze zone niet 
volledig verhard kan worden met waterondoorlatende materialen. In deze 
zone zijn ook ophogingen van het terrein uitgesloten. 

Tekstuele aanpassingen werden 
doorgevoerd.  

Inzake deelgebied Jachthaven kan dit in 
de voorschriften opgenomen worden. 

 



 
 

2254683031 -  plan-MER screening concept-RUP 171 Sport- en recreatieve voorzieningen pagina  83 van 83 

Bijlage 6: Ontvangen adviezen 

 

 





 

pagina 1 van 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 
27 april 2017 RUP 171 RUP-40-201729  
vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 
Sara Kinds 09 276 26 70  
mer.wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be 

 
  

Betreft: Adviesvraag RUP Sport- en recreatieve voorzieningen 

 
Geachte mevrouw,  
 
 
We hebben het verzoek tot  advies inzake RUP Sport- en recreatieve voorieningen 
te Gent goed ontvangen. 
 
De visie dat het RUP in zijn huidige vorm geen significante effecten zal 
teweegbrengen ten aanzien van de verkeersgeneratie, kan bijgetreden worden. 
 
Mogen wij vragen rekening te houden met bovenstaande opmerkingen en ons te 
verontschuldigen voor de plenaire vergadering. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
 
 
ir. Peter De Backer 
afdelingshoofd 
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 

Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81  
9000 GENT 
T 09 276 26 00 
F 09 276 26 05 
www.wegenenverkeer.be 

Antea Group 
Aan Marijke Verhasselt 
Roderveldlaan 1 
2600 ANTWERPEN 
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DEPARTEMENT

OMGEVING

Vlaamse overheid
Afdel i ng Gebiedsonrwi kkel i ng,
Omgevingsplanning en -Projecten
Vi rgi nie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 90
9OOO GENT

f 09 276 24 00
www.om gevi ngvlaanderen.be

uw bericht van

uw kenmerk

Betreft

ligging:
ondenarerp

Antea
Tav Marijke Verhasselt

Roderveldlaan 1

2600 Antwerpen

contactge8evens
Koen Grootaert
koen.grootaert@vlaanderen.be
09 276 23 65 b'rjlagen

Gemeente GENT, gemeentelijk RUP "Sport- en recreatieve voorzieningen"
raadpleging in het kader van een onderzoek tot milieueffectrapportage
Boer Janssensstraat / Snepkaai / Watersportlaan te 9000 Gent
Sport- en recreatieve voorzieningen

ons kenmerk
2.14/MO211',t57.1

datum

verzoek tot

? ; -t5- ¡¡;7

Geacht college,

Het betreffende 'verzoek tot raadpleging' werd door het departement Omgeving ontvangen op
27 /04/2017.

ln toepassing van artikel 4.2.5 van het decreet van27 apr¡l 2007 inzake de milieueffectrapportage
over plannen en programma's en van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's, vindt u
hierbij het advies van het departement in verband met de ingeschatte effecten op de ruimteluke
ordening.

Het betreft hier drie terreinen met zonevreemde sport- en recreatieve voorzieningen waaraan de
stad ontwikkelingsperspect¡even wil bieden. Alle terreinen liggen binnen het afgebakend
grootstedelijk gebied Gent. De screeningnota maakt een voldoende inschatting van de
milieueffecten voor de ruimtelijke ordening. Wel maken we van de gelegenheid gebruik om
volgende bedenkingen te maken:

- Een deel van de visie bestaat erin om horeca zonder duidelijke koppeling met het sport
of recreatief gebeuren te bestendigen. ln de betrokken iuimtet¡ke ðontext bestaat
hiertegen geen principieel bezwaar mits hieraan passende bestemmingsvoorschriften
worden gekoppeld. Pure restaurants of cafés zonder koppeling met sport of recreatie
horen immers niet thuis in gebieden die worden ingedeeld in de categorie recreatie.

- Het gebied Snepkaai neemt delen van de Leie mee in het plangebied. Omdat de Leie in
het RSV geselecteerd als hoofdwaterweg en tot de Vlaamse bevoegdheid behoort is voor
de opname van delen van deze waterweg een delegatie vereist cfr. artikel 2.2.2.52 VCRO.

- De ontwikkelingen aan de watersportbaan blijven vasthouden aan een gespreide
ruimtelijke inplanting van de betrokken cf ubs. De vraag is of het niet wenselijk is om op
termijn te streven naar een duurzame bundeling van de bebouwing op één locatie.
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Dit advies vervangt geenszins het advies van het departement Omgev¡ng in toepassing van
artikel 2.2.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Hoogachtend,

Voor het departement,

Francis Beosiere,

Adj. van de directeur

van
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Verhasselt Marijke

Van: Adviesverlening Departement MOW <advies.departement@mow.vlaanderen.be>

Verzonden: woensdag 31 mei 2017 9:48

Aan: Verhasselt Marijke

CC: beleidCA

Onderwerp: RE: Rappel - Adviesvraag RUP "Sport- en recreatieve voorzieningen" te Gent

Geachte,

Naar aanleiding van bovenvermelde adviesvraag laat ik u weten dat het departement Mobiliteit en Openbare
Werken geen opmerkingen heeft op voorliggend dossier.

Met vriendelijke groeten,

Isabelle Verbeke
Administratief ondersteuner
Team Ondersteuning & Coördinatie

DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN
Stafdienst
T 02-553.75.81
isabelle.verbeke@mow.vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel
mow.vlaanderen.be

Volg ons op Facebook Twitter LinkedIn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Van: Verhasselt Marijke [mailto:Marijke.Verhasselt@anteagroup.com]
Verzonden: maandag 29 mei 2017 14:04
Aan: Adviesverlening Departement MOW; 'omgeving@sport.vlaanderen'; 'abs.bovenschelde@wenz.be'; APL OVL,
RWO
CC: Vervaet Cedric; 'Van Bulck Pieter'
Onderwerp: Rappel - Adviesvraag RUP "Sport- en recreatieve voorzieningen" te Gent

Beste

De Stad Gent heeft het voornemen om het RUP “Sport- en recreatieve voorzieningen” op te stellen.

Krachtens artikel 4.2.5. van het D.A.B.M. dient de initiatiefnemer van het RUP in het kader van “het onderzoek tot
milieueffectrapportage” een aantal instanties te raadplegen aangaande de mogelijke aanzienlijke milieueffecten die het RUP
kan hebben.
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directie Ruimte 
dienst Ruimtelijke Planning  

Besluit van de Deputatie 

kenmerk RUP/2017/GRUP/17/056 
betreft Gent - gemeentelijk RUP nr. 171 Sport- en recreatieve 

voorzieningen. 
Advies milieuscreening. 

verslaggever Geert Versnick

1.   Feitelijke en juridische gronden 

− Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid (DABM), aangepast door het decreet van 27 april 2007 (plan-
mer-decreet) en het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 
betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's (plan-
mer-besluit) 

− In bovenvermelde decreten en uitvoeringsbesluiten is bepaald dat voor elk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), of een plan-MER, of een onderzoek tot 
milieueffectrapportage (screening) dient te gebeuren. 

− De initiatiefnemer van een RUP dient in het kader van het onderzoek tot 
milieueffectrapportage een aantal instanties te raadplegen, waaronder de 
deputatie van de provincie waarin het RUP gelegen is. De adviesvraag 
strekt ertoe te vernemen of het plan in zijn huidige vorm aanzienlijke 
milieueffecten kan genereren en of de mogelijke milieueffecten van de 
voorgestelde planopties voldoende beschreven zijn. 

− Het op 27 april 2017 ontvangen 'verzoek tot raadpleging' over de screening 
naar de plan-mer-plicht m.b.t. het gemeentelijk RUP 'nr. 171 Sport- en 
recreatieve voorzieningen' te Gent. 

− In de screening worden de mogelijke milieueffecten van de aangegeven 
planopties beschreven. Er wordt aangegeven dat er geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten zijn. Bijgevolg wordt voorgesteld om geen 
plan-MER op te maken voor het RUP 'nr. 171 Sport- en recreatieve 
voorzieningen' te Gent. 

 

 

 

 

vergadering van 
18 mei 2017 

aanwezig 
Briers Jan, 

gouverneur-voorzitter 

Vercamer Alexander 
Versnick Geert 
Hertog Peter 
Dauwe Jozef 
Bruggeman Hilde 
Couckuyt Eddy 

leden 
      

      

De Smet Albert, 
provinciegriffier 

dossiernummer:  
1702286 

 
zittingnummer:  

229 

termijn: 
26 mei 2017 
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2.   Motivering 

Planinhoud 

− Het plangebied bestaat uit drie van elkaar gescheiden onderdelen die 
verspreid zijn over het grondgebied van Gent en waarin het thema 
zonevreemde “sport- en recreatieve voorzieningen” het gemeenschappelijk 
element zijn. 

o Deelgebied 1 (= Boer Janssenstraat) ligt in de deelgemeente 
Gentbrugge, aan de oostrand van de stad. Het gebied wordt 
omsloten door de Boer Janssensstraat in het westen, de 
Hoogoeverstraat in het noorden en de snelweg E17 in het zuiden.  

o Deelgebied 2 (= jachthaven Snepkaai) ligt aan de zuidwestkant van 
de stad. Het wordt omsloten door de Snepkaai en Beukenlaan in het 
oosten, de Ringvaart in het zuiden en de bocht van de Leie in het 
noorden. 

o Deelgebied 3 (= Roeiclubs Watersportbaan) ligt aan de westzijde 
van Gent in het stadsdeel Neermeersen.  

− De deelgebieden samen hebben een oppervlakte van ± 8ha. Het 
plangebied ligt volledig binnen de afbakeningslijn van het Gewestelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’. 
Deelgebied 1 heeft een bestemming ‘natuurgebied’ zoals bepaald door het 
gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’. Deelgebied 2 heeft een bestemming 
‘bufferzone, gebied voor dag- en verblijfsrecreatie’. En deelgebied 3 heeft 
een bestemming ‘gemeenschapsvoorziening’.  

− Door de opmaak van de gewestplannen uit 1977 zijn heel wat sport- en 
recreatie infrastructuren zonevreemd geworden. Begin 2000 zijn er 
pogingen ondernomen om via ‘sectorale BPA’s’ de planologische 
problemen op te lossen. Stad Gent maakte in 2003 een inventaris op van te 
herbestemmen gebieden in functie van recreatie. Voor de drie 
deelgebieden blijft er echter een probleem gelden. 

o In deelgebied 1 zijn de terreinen met clublokalen niet opgenomen bij 
de bestemmingswijziging binnen het GRUP. Deze hebben dus nog 
de bestemming natuurgebied. Voor het gebied is een 
stedenbouwkundig inrichtingsplan opgemaakt waarvan de realisatie 
strijdig is met de huidige bestemming. 

o Aan deelgebied 2 is een bestemmingswijziging noodzakelijk in 
functie van een volledige herinrichting van de jachthaven. Een 
stedenbouwkundige studie voor de herinrichting is hiervoor de 
ruimtelijke verantwoording. 

o Deelgebied 3 ligt momenteel in een zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen. De sportclubs zijn echter niet 
zonevreemd volgens de rondzendbrief en de raad van state. Maar 
aangezien de sportclubs ook horeca bevatten horen ze meer thuis 
in een zone voor recreatiegebied.  
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Inhoudelijke opmerkingen 

− Als antwoord op de adviesvraag zijn er geen specifieke bemerkingen te 
maken met betrekking tot de beschrijving van de mogelijke effecten van de 
planopties op het leefmilieu. 

− Er wordt akkoord gegaan met de conclusie dat geen plan-MER dient 
opgemaakt te worden. 

− Dit besluit houdt geen enkel inhoudelijk planologisch advies in over het 
gemeentelijk RUP 'nr. 171 Sport- en recreatieve voorzieningen' te Gent. De 
planopties van dit RUP zullen geadviseerd worden in het kader van de 
plenaire vergadering. 

 

3.   Besluit 

Artikel 1. Het 'verzoek tot raadpleging' in het kader van het onderzoek tot 
milieueffectrapportage voor het gemeentelijk RUP 'nr. 171 Sport- en 
recreatieve voorzieningen' te Gent wordt gunstig geadviseerd. Er wordt 
akkoord gegaan met de conclusie dat geen plan-MER dient opgemaakt te 
worden. 

Art. 2. Een afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg gezonden worden 
naar: 

o het college van burgemeester en schepenen van Gent. 
o het studiebureau Antea Belgium nv 

 Gent, 18 mei 2017 

namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De gouverneur-voorzitter, 
(get.) Albert De Smet (get.) Jan Briers 
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\ /atrenwegèn en Zeekanaal NV
weg van watBF

afdeling Bovenschelde

Guldensporenpark 105

9820 Merelbeke

T 09 2921211

F 09 2921272

E bovenschelde@wenz.be

BTW 0254.028.251

www.wenz.be

Antea Belgium nv

Mevrouw Ma rijke Verhasselt
Roderveldlaan 1

2600 Antwerpen

uw bericht van
27 april2Ol7

vragen naar/e-mail
Sofie Derous

sofie.derous@wenz.be

uw kenmerk
scRPLl-3140
DRO/AZA/IH
201769

ons kenmerk

uLa)1afu¿o9Å
Al039.002.238
t201705291.1.4
telefoonnummer
09-2921"1.8s

bijlagen

datum
3Lmei2OL7

Betreft : Leie, Ringvaart
Gent
Verzoek tot raadpleging i.k.v. m.e.r'-plicht ten behoeve van het RUP

Sport- en recreatieve voorzieningen

Geachte Mevrouw

ln antwoord op uw e-mail van 27 april201-7 , deel ik u mee dat het agentschap

waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) - afdeling Bovenschelde op vermeld

verzoek tot raadpleging i.k.v. de m.e.r.-plicht voor het RUP "sport- en recreatieve

voorzieningen" volge,nde opmerkingen heeft .

Het betreft een thematisch RUP, bestaande uit 3 deelgebieden

- Deelgebied 1: BoerJanssenstraat
- Deelgebied 2: jachthaven Snepkaai

- Deelgebied 3: Roeiclubs Watersportbaan

Enkel deelgebied 1 en 2 hebben interferentie met de waterwegen van W&Z'

Deelgebied 1 situeert zich bij de Ringvaart en de Leie en omvat percelen in beheer

bij W&2. Deelgebied 2 situeert zich nabij de Leie. Beide deelgebieden liggen ook

binnen het afstromingsgebied van deze waterwegen.

Het RUP wordt opgemaakt om drie bestaande kleinschalige zonevreemde

sportclusters te herbestemmen.

?ñ . { De viaamse
^ J Waterweg n"

^f

Waterw€gen en Zeekanaal NV
wordt op l/l/2018

De Vlaamse Waterweg nv

Meer informat¡e v¡a
www.vlaamsewaterweg.be

IBAN nr.: BE89 37511171 5585 BIC: BBRUBEBB



Opmerkingen

Op p. 31 wordt gesproken over de bevaarbare waterloop 'La Lys'. Gelieve dit te vervangen door'de
Leie'. Gelieve eveneens de term 'potentieel overstromingsgevoelig' te willen veranderen door
'mogelijk overstromingsgevoelig'.
Gelieve de term 'regenwater' te vervangen door de algemene term 'hemelwater'.
Op p. 33 wordt gesproken over de watertoetskaart, die de infiltratiegevoeligheid weergeeft. Gelieve

dit te schrappen. Deze watertoetskaart werd immers geschrapt uit het uitvoeringsbesluit van de

watertoets en de kaart heeft geen enkele waarde. Of een locatie infiltratiegevoelig is, dient immers
onderzocht te worden met infiltratieproeven op het terrein. lndien dit niet wordt gedaan, kan geen

afwijking op de infiltratie-eis aangevraagd worden. Er wordt aangegeven dat er in deelgebied

Jachthaven Snepkaai een voorwaarde geldt dat 50% van de grondoppervlakte groen moet worden
ingericht, waardoor men vermoed dat de verhardingsgraad beperkt zal zijn. Er dient echter ook als

maatregel opgenomen te worden dat deze resterende 50% niet sowieso verhard wordt met
waterondoorlatende materialen. Ook het gebruik van waterdoorlatende materialen dient maximaal

voorzien te worden, zeker gezien de ligging in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Ook ophogingen

van het terrein zijn uitgesloten.

Op voorwaarde dat bovenstaande opmerkingen worden herwerkt in de tekst kan W&Z akkoord gaan dat het
RUP geen aanzienlijke effecten zalveroorzaken voor wat betreft het aspect'water'.

Hoogachtend

{Å^^fu-ü. v",B).^,1,

Elizabeth Vogelaers
celhoofd Ruimte en Milieu

pagina 2 van 2


	Insert from: "G-VP-01-171-05_2016_conceptnota+plannen_RUP_sport- en recreatieve voorzieningen.pdf"
	voorpagina
	G-VP-01-171-05_2015_conceptnota_RUP_sport- en recreatieve voorzieningen3
	INLEIDING
	Deel 1  Algemene TOELICHTINGSNOTA
	1. Situering
	2. Reden tot opmaak
	3. Planningscontext
	1.
	2.
	3.
	3.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
	3.2. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS)
	3.3. De relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Gent
	3.4. Studie zonevreemde sport en recreatie
	3.5. Habitat- en vogelrichtlijngebieden
	3.6. Gebieden van VEN en IVON

	4. Register planbaten, planschade, kapitaalschade- en gebruikerscompensatie

	Deel 2: Toelichting per deelgebied
	Deelgebied 1: Boer Janssensstraat
	1.1. Situering
	1.2. Feitelijke toestand
	1.3 Juridische toestand
	Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’ (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16/12/2005)
	Verkavelingen

	1.4. Watertoets
	1.5.  Visie en krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling (= motivatie wijziging en gewenste bestemming)
	1.6. voorstel van bestemming
	1.7. Register planbaten en planschade
	1.8. Overzicht van stedenbouwkundige voorschriften strijdig met voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
	Volgende delen van het gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’ (Koninklijk Besluit van 14 september 1977): natuurgebied

	Deelgebied 2: Jachthaven Snepkaai
	2.1. Situering
	2.2. Feitelijke toestand
	2.3 Juridische toestand
	Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’ (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16/12/2005)
	Verkavelingen

	2.5.  Visie en krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling
	2.6. Voorstel van bestemming
	2.7. Register planbaten en planschade
	2.8. overzicht van stedenbouwkundige voorschriften strijdig met voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
	Volgende delen van het gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’ (Koninklijk Besluit van 14 september 1977):

	Deelgebied 3: Roeiclubs Watersportbaan
	3.1. Situering
	3.2. Feitelijke toestand
	3.3 Juridische toestand
	Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’ (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16/12/2005)
	Verkavelingen

	3.5.  Visie en krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling (= motivatie wijziging en gewenste bestemming)
	3.6. Voorstel van bestemming
	3.7. Register planbaten en planschade
	3.8. Overzicht van stedenbouwkundige voorschriften strijdig met voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
	Volgende delen van het gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’ (Koninklijk Besluit van 14 september 1977):


	Deel 3: Stedenbouwkundige voorschriften
	Aanzet voor stedenbouwkundige voorschriften
	3.0. Algemene stedenbouwkundige voorschriften:
	3.1. Deelgebied 1: Boer Janssensstraat
	3.2. Deelgebied 2: Jachthaven Snepkaai
	3.3. Deelgebied 3: Roeiclubs Watersportbaan



	feitelijk_Boerjanssens
	grafisch_Boerjanssens
	feitelijk_Sneppekaai
	grafisch_Sneppekaai
	feitelijk_waterspoort
	grafisch_watersportbaan
	Lege pagina


