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INLEIDING 
 
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt ter uitvoering 
van een ruimtelijk structuurplan.  

De Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent (goedgekeurd door de Deputatie op 26 juli 2018) 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 
 

Dit voorontwerp bestaat uit: 

• een toelichtingsnota (deel I), waarin onder meer de relatie met het Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030 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: de 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 is opgenomen in een aparte nota (zie ‘plan-m.e.r.-screening, goedgekeurd door 
College van burgemeester en schepenen op 24 augustus 2017, en conform verklaard door de dienst mer op 25 
september 2017’). 
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DEEL 1  ALGEMENE TOELICHTINGSNOTA 
 

1. Situering 
 

Omdat het hier om een thematisch en geen gebiedsgericht RUP gaat, heeft het uitvoeringsplan geen aaneengesloten 
plangebied. Het bestaat uit twee van elkaar gescheiden onderdelen die verspreid zijn over het 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 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 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 (2014) geeft een kwalitatieve herinrichting van dit gebied weer en is hiervoor de 
ruimtelijke verantwoording. 
 
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. 
 
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.  
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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 deelgebieden 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 (PRS, p. 392). De jachthaven Snepdijk-Leie is gelegen op het toeristisch-recreatief 
hoofdroutenetwerk met belangrijke waterroutes, situeert zich in een gebied van primair toeristisch-recreatief belang, 
maar is tevens gelegen in een gebied met hoge ecologische waarde en potenties. Volgens het PRS is er voor de 
jachthaven Snepdijk-Leie geen uitbreiding mogelijk.  (PRS, tabel 42, p. 398) 
 
 
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.(PRS, p. 392). Het deelgebied boer Janssensstraat is gelegen in de Scheldevallei. 
 
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 Ruimte voor Gent – structuurvisie 2030  
 
“Ruimte voor Gent - structuurvisie 2030”, is definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 22 mei 2018 en vormt het 
ruimtelijk kader voor de toekomstige ontwikkelingen in Gent. De deputatie heeft deze structuurvisie goedgekeurd op 26 
juli 2018. 
 
Onder de ruimtelijke uitdagingen  vinden we (p. 37) volgende behoeften mbt sport terug: 
*Ruimte voor watersport: De voorbije jaren werd er stevig geïnvesteerd in de gebouwen rond de Watersportbaan. De 
clubs blijven groeien, waardoor bijkomende investeringen zullen volgen, onder meer in functie van G-sport (sport voor 
mensen met een beperking). Behalve de clubs verhuren ook steeds meer anderen rond de Watersportbaan kajaks en 
andere boten. Daardoor neemt de druk op de Watersportbaan en de Leie toe. Er is behoefte om ook andere 
waterwegen toegankelijk te maken voor deze sporten.  
*Ruimte voor voetbal: De voorbije jaren werden in Gent oplossingen geboden voor de zonevreemdheid van een aantal 
voetbalaccommodaties. Momenteel is er in alle deelgemeenten en in de meeste Gentse wijken voetbalaccommodatie. 
Maar het aantal jeugdleden blijft fors stijgen; veel clubs werken met wachtlijsten wegens gebrek aan voldoende 
accommodatie.   
 
Bij bouwstenen voor het waternetwerk (p.147) wordt o.a. de Snepkaai opgesomd als één van de vier strategische 
locaties, waar de verder ontwikkeling van een jachthaven wenselijk is om vooral vanuit toeristisch-recreatief oogpunt en 
voorlangere verblijfstijden goede ontvangstinfrastructuren te vormen. Aandacht gaat naar beeldkwaliteit en het publieke 
karakter van deze plekken.  Voor de Watersportbaan wordt gestreefd naar een gedegen instandhouding en goed 
beheer van de sportinfrastructuur en het publieke domein. Voor de Watersportbaan is vooral recreëren op en naast het 
water belangrijk en presenteert de waterweg een zeer waardevolle zichtas over het water richting binnenstad. 
 
Onder de visie en toegepaste concepten vinden we (p. 186): 
 
We zetten in op gecombineerd gebruik van (sport)infrastructuur en zoeken naar synergieën tussen verschillende 
functies en gebruikers. Behalve naar formele infrastructuur moet er ook aandacht gaan naar informele plekken voor 
sportbeoefening. 
Zowel bij binnen- als buitenrecreatie moeten we nadenken hoe we de ruimte zo goed mogelijk gebruiken (in planning, 
realisatie en beheer): bijvoorbeeld sporthallen bij onderwijsinstellingen of publieke ruimte zo inrichten dat ze niet door 
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één doelgroep geclaimd worden, infrastructuur zoals kantine of kleedruimtes van verschillende sportclubs bundelen 
enzovoort. Dit betekent ook dat clusters met infrastructuur op bovenstedelijk niveau ook moeten worden ingezet binnen 
het netwerk van lokale sportinfrastructuur.  
 
Eventuele bijkomende (boven)stedelijke sport- en recreatieve voorzieningen worden door verdichting op de bestaande 
sites of aan knooppunten toegevoegd. Lokale sport- en recreatie-infrastructuren komen gespreid over de stad voor, 
maar niet noodzakelijk in elke wijk. De inplanting ervan kan een positieve impuls betekenen in de ontwikkeling en 
uitstraling van bepaalde wijken. Sportinfrastructuur wordt daarom niet opgevat als een geïsoleerd aanbod maar als een 
essentieel onderdeel in stadsontwikkelingsprojecten, bij inrichting van de publieke ruimte en als onderdeel van 
stadswijken. 
Willen we dat jeugdspelers dicht bij huis kunnen voetballen, dan dringt specifiek de uitbreiding van voetbalaccommodatie 
zich op (aanpalend of in de directe omgeving van de bestaande infrastructuur en bij voorkeur geclusterd).  
 
Bij de bindende bepalingen, zijn onder het waternetwerk volgende acties en projecten opgelijst: (p. 282) 

- Brugsevaart, Leie en Bovenschelde als drie belangrijke recreatieve aanvaarroutes 
 
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Sport- en recreatieve voorzieningen’ gaat aldus niet in tegen de 
bepalingen van Ruimte voor Gent –Structuurvisie 2030. 
 
De Stad heeft zichzelf in de Structuurvisie 2030, Ruimte voor Gent, ruimteneutraliteit opgelegd. “Ruimteneutraliteit 
betekent dat we per saldo op ons grondgebied geen bijkomende harde bestemmingen meer aanspreken om de 
ruimtelijke ontwikkeling in Gent op te vangen. De vraag naar bijkomende ruimte voor wonen, werken, recreatie, 
toerisme, infrastructuur, gemeenschaps- en andere voorzieningen wordt dus binnen de bestaande harde bestemmingen 
opgevangen. 
Met een harde bestemming bedoelen we iedere bestemming in de verordenende plannen (gewestplan, BPA of RUP) 
met uitsluiting van een agrarische-, groen-, bos-, natuur-, buffer-, waterweg of gelijkaardige (zachte) bestemming. We 
hanteren de categorisering zoals ze in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt gehanteerd.  
Deze strategie betekent een stand-still in de totale omvang van de harde bestemmingen maar laat verschuiving 
ertussen zeker toe. Het kan ruimtelijk verantwoord zijn een agrarische of bufferbestemming toch te herbestemmen naar 
een woon-, werk- of infrastructuurbestemming (of in dit geval een natuurbestemming naar een recreatiebestemming), 
zolang we op ons grondgebied maar een harde bestemming omzetten naar een zachte bestemming (bijvoorbeeld een 
agrarische, groene of waterbestemming) en het referentiepunt (nulmeting) niet wordt overschreden”.   
 
Planologische compensaties zullen aldus gebeuren vanuit de doelstelling van ruimteneutraliteit die de stad zich heeft 
opgelegd. Dit kan gebeuren door een volgend RUP (bv. het  thematisch RUP Groen). Planologische herbestemmingen 
gebeuren bijkomend vanuit de ambitie om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, niet vanuit een boekhoudkundige visie. 
De structuurvisie “Ruimte voor Gent” is hier het afwegingskader. 
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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. Voor drie gebieden blijft een probleem gelden, waarvoor dit RUP een 
oplossing aanreikt. 
 

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 deelgebieden, 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 deelgebieden, 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:  
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1°  Het perceel moet aan een voldoende uitgeruste weg liggen. 
2°  Het perceel moet stedenbouwkundig en bouwtechnisch voor bebouwing in aanmerking komen. 
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. 
 
Per deelgebied is aangegeven of er al dan niet bestemmingswijzigingen zijn die aanleiding geven tot  planschade of 
planbaten. Zie verder hoofdstuk 1.7, 2.7, 3.7. 
 
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. 
 
Kapitaalschadecompensatie of gebruikerscompensatie is niet van toepassing binnen dit RUP. 
 
 

5. MER-screening 
Het RUP voldoet om in aanmerking te komen voor een milieueffectrapportage. Het college van burgemeester en 
schepenen gaf opdracht aan een screening te doen naar de mogelijke milieueffecten die kunnen optreden door 
uitvoering van het RUP.  

De dienst Mer (Afdeling Gebiedsontwikkeling en –projecten Milieueffectrapportage Vlaamse Overheid, Departement 
Omgeving) liet met een schrijven van 25/09/2017 weten dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot 
aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.  Het betreft hier in totaliteit 
immers een klein gebied van lokaal belang. 

De screeningsnota, de verschillende adviezen en de brief met de beslissing van de MER-cel worden als bijlage 
gevoegd bij het RUP.  

Na de MER-screening werden er enkel nog detailwijzigingen doorgevoerd welke geen invloed hebben op de screening. 

 

6. Delegatie  
De plenaire vergadering voor het RUP ging door op 23 oktober 2018. Het advies van de Provincie Oost-Vlaanderen 
stelde het volgende : “De uitwerking van de ontwikkelingsperspectieven en de opmaak van een RUP voor 
dagrecreatieve knooppunten van bovenlokaal belang is een provinciale bevoegdheid. Voor de uitwerking van aspecten 
van bovenlokaal belang in een gemeentelijk RUP is het nodig om een delegatie aan te vragen. De jachthaven Snepdijk 
werd in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan geselecteerd als specifiek dagrecreatief knooppunt van provinciaal 
belang.  

In toepassing van artikel 2.2.1. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd er dan ook aan de Provincie Oost-
Vlaanderen gevraagd om de planningsbevoegdheid te delegeren aan de Stad Gent, voor wat betreft het deelgebied 
Snepkaai. 

Op 30 november 2018 verleende de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen aan de Stad Gent delegatie van de 
provinciale planningsbevoegdheid om het deelgebied Snepkaai op te nemen in het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan nr. 171 Sport- en recreatieve voorzieningen. Volgende voorwaarden zijn bij deze delegatie van 
toepassing: 

- De jachthaven Snepdijk-Leie is gelegen op het toeristisch-recreatief hoofdroutenetwerk met een 
belangrijke waterroute. De jachthaven situeert zich in een gebied van primair toeristisch-recreatief 
belang maar is tevens gelegen in een gebied met hoge ecologische waarde en potenties. Volgens het 
PRS is er voor de jachthaven Snepdijk-Leie geen uitbreiding mogelijk. Hiermee worden zowel de 
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ruimtelijke als de functionele uitbreiding van de jachthaven bedoeld. Er kan dus met het RUP geen 
schaalvergroting van de jachthaven beoogd worden. 

- De Sneppemeersen worden vrijgemaakt van aanmeerconstructies en boten  om zo de ruimtelijke en 
ecologische kwaliteit in het gebied te verhogen. 

- Het volledige gebied wordt duurzaam ingericht als een recreatieve ruimte in functie van een brede 
doelgroep (multifunctioneel ruimtegebruik). 

- Minstens de helft van het schiereiland wordt als een groene openbare ruimte ingericht. 

- Het schiereiland wordt compacter ingericht en de verschillende clubhuizen worden samengebracht in 
één clubhuis. 

- De aanmeerplaatsen worden compacter en op een kleinere oppervlakte ondergebracht, waardoor de 
totale ruimte-inname kleiner wordt. 

- De technische zone in functie van de jachthaven wordt voorzien op de spie tussen de jachthaven, de 
R4 en de Beukenlaan.  
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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 6500m² groot. 
Een duidelijke grafische situering is weergegeven op het 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 deelgebied 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 deelgebied 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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Verkavelingen 
Binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan komen er geen goedgekeurde verkavelingen 
voor. 
                    
Rooilijnen 
Voor de Boer Janssensstraat geldt een goedgekeurd rooilijnenplan. Zie plan feitelijke toestand. 
 
Beschermde monumenten en/of stadsgezichten  
Zowel binnen de contour van het deelgebied als in de directe omgeving bevinden zich geen beschermde monumenten.  
 
Vervuilde terreinen 
In het deelgebied zijn geen vervuilde terreinen gekend. 
 
Toegekende milieuvergunningen 
In het deelgebied zijn geen relevante milieu- en exploitatievergunningen goedgekeurd.  
 
Externe veiligheid 
In het deelgebied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig of gepland.  

 
Biologische waarderingskaart 

 

Dit deelgebied ligt niet in een  biologisch waardevol 
gebied.  

 

 
 
 
 

1.4. Watertoets 
 
Artikel 1.3.1.1. van de Codex Integraal Waterbeleid legt de basisprincipes vast voor de toepassing van de watertoets. 
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.1.2.2 van de Codex Integraal Waterbeleid voorziet onder meer volgende voor dit RUP relevante doelstellingen: 
3° het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte- en grondwater door: b) een duurzaam watergebruik 
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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. 
 
Referentietoestand deelgebied en omgeving 
 
Bodemkenmerken 
Deelgebied 1 Boer Janssensstraat ligt op een matig natte lemige zandbodem. 
 
Context en hydrografische ligging van het deelgebied 
Deelgebied 1 ligt in het Beneden-Scheldebekken.  
 
Zoneringsplan 
Op het zoneringsplan ligt het deelgebied in centraal gebied, d.w.z. dat aansluiting op een zuiveringsstation voorzien is. 
Nieuwe bebouwing met afvalwatervoorziening binnen het deelgebied 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 deelgebied 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. Indien er openbaar domein binnen het deelgebied is 
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gelegen, dienen de werken ook te voldoen aan de code van goede praktijk voor de aanleg van rioleringssystemen 
(hoofdstuk 3 ‘bronmaatregelen’). 
 
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 deelgebied, kunnen we bij realisatie van dit 
RUP het volgende besluiten: 

 
Grondwater: 
Binnen dit deelgebied is in de bestaande situatie reeds een aanzienlijke oppervlakte verharding aanwezig. Bijkomende 
verharding is niet uitgesloten, met negatieve effecten ten aanzien van infiltratie van regenwater naar het grondwater tot 
gevolg.  De bodem heeft beperkte mogelijkheden voor infiltratie.  Er wordt echter verondersteld dat voldaan wordt aan 
de geldende wetgeving inzake herbruik, infiltratie en buffering van hemelwater. Dit deelgebied bevindt zich in een matig 
gebied voor grondwaterstroming. Grootschalige ondergrondse constructies worden niet expliciet uitgesloten, maar 
worden niet verwacht bij de herbestemming naar een zone voor recreatie. 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 
constructies kan verplaatsen. Er worden geen aanzienlijke effecten verwacht. 

 
De vergunningverlenende overheid moet in uitvoering van artikel 1.3.1.1.§ 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 

 
Oppervlaktewater: 
Binnen de directe omgeving van dit deelgebied zijn geen waterproblemen gekend (geen recent overstroomde gebieden 
of risicozones voor overstromingen). Dit deelgebied is ook niet gelegen binnen potentieel of effectief 
overstromingsgevoelig gebied, met uitzondering van de uiterste noordwestelijke strook. Er worden geen aanzienlijke 
effecten verwacht inzake overstromingen. 
 
Afvalwater: 
Dit deelgebied is aangesloten via een rioleringsstelsel op een RWZI. De noodzakelijke infrastructuur voor de afvoer van 
afvalwater is al aanwezig. 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. 
 
Ten aanzien van de bestemming natuurgebied kan de herbestemming naar recreatieve zone een toename van de 
verharde oppervlakte met zich meebrengen, 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. 
 
 
Conclusies 
Uit bovenstaande kunnen we besluiten dat het ruimtelijk uitvoeringsplan geen aanleiding geeft tot permanente aanzienlijke 
effecten op het watersysteem, rekening houdend met de randvoorwaarden die zijn ingeschreven in het RUP en er van 
uitgaande dat de geldende regelgeving in acht wordt genomen (verordening hemelwater Vlaanderen/stad Gent, 
watertoets, ….) 
 
 

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.  Deze keuze is tijdens de opmaak van het RSG, eind de jaren ‘90, 
gemaakt en vastgelegd in het RSG.  
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Hierbij is het de bedoeling om binnen de noordelijke Scheldemeander één groot attractief hedendaags sportpark uit te 
bouwen. 
 
Op basis van het Masterplan voor de Gentbrugse Meersen is 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 beperkte verbouwingsmogelijkheden binnen het bestaande volume toe. 
 
De Stad Gent maakte een totaalvisie op voor de inrichting van de sportcluster. Deze werd goedgekeurd op 26 februari 
2015.  In functie van een herinrichting van deze sportcluster zullen grondigere bouwwerken noodzakelijk zijn. In de 
nieuw te ontwikkelen cluster wordt namelijk een groepering van kleedkamers en kantines op deze locatie voorzien. 
Rekening houdend met dit ontwikkelingsplan en de bestaande toestand op het terrein waarbij geen natuurwaarden 
aanwezig zijn, wordt voorgesteld de bestemming natuurgebied om het om te vormen naar een zone voor sport- en 
recreatievoorzieningen. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd inrichtingsplan 2015, DSRP, stad Gent 

 
 

 

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 voor alle percelen gelegen in dit deelgebied. 

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 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 ligt  een private woning met grote tuin, met veel opgaand groen. De Leie is niet 
opgenomen.  Het volledige  deelgebied is ongeveer 5,6ha. groot. 
 
De jachthaveninfrastructuur bevindt zich momenteel tussen ringvaart en Sneppebrug langs de beide oevers van de Leie 
 

 
Zicht vanop brug over R4 

 
Snepkaai 

 
Jachthaven 

 
Een duidelijke grafische situering is weergegeven op het  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, bestaande waterweg 
(restanten). 
 

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’ 
(definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16/12/2005) 
Het deelgebied 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 deelgebied ligt niet binnen of in de nabijheid van 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 deelgebied als in de directe omgeving bevinden zich geen beschermde monumenten.  
 
Vervuilde terreinen 
In het deelgebied zijn geen vervuilde terreinen gekend. 
 
Toegekende milieuvergunningen 
In het deelgebied zijn volgende relevante milieu- en exploitatievergunningen goedgekeurd: 
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- Vergunning voor het exploiteren van een propaangastank 16.8.1 (3) opslag 1000l propaangas in 
bovengrondse tank 

 
Externe veiligheid 
In het deelgebied 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 
 
Artikel 1.3.1.1. van de Codex Integraal Waterbeleid legt de basisprincipes vast voor de toepassing van de watertoets. 
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. 1.2.2. van de Codex Integraal Waterbeleid voorziet onder meer volgende voor dit RUP relevante doelstellingen: 
3° het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte- en grondwater door: b) een duurzaam watergebruik 
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. 
 
Referentietoestand deelgebied en omgeving 
 
Bodemkenmerken 
De bodemkaart geeft voor deze zones weinig informatie. Deelgebied 2 ligt in bebouwd gebied. Daarom worden op de 
bodemkaart aangevulde gronden aangegeven.  
 
Context en hydrografische ligging van het deelgebied 
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Deelgebied 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 deelgebied in centraal gebied, d.w.z. dat aansluiting op een zuiveringsstation voorzien is. 
Nieuwe bebouwing met afvalwatervoorziening binnen het deelgebied zal dan ook op het openbare rioleringssysteem 
aangesloten worden. 
 
Overstromingsgevoeligheid 
 

 

Deze kaart geeft de effectief en mogelijk 
overstromingsgevoelige gebieden aan. Deelgebied 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 deelgebied 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 deelgebied 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 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater’ gerespecteerd te worden. Indien er openbaar domein binnen 
het deelgebied is gelegen, dienen de werken ook te voldoen aan de code van goede praktijk voor de aanleg 
van rioleringssystemen (hoofdstuk 3 ‘bronmaatregelen’). 
 
 
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 deelgebied, kunnen we bij realisatie 
van dit RUP het volgende besluiten: 

 
Grondwater: 
Het deelgebied Jachthaven Snepkaai heeft nog grote onverharde oppervlaktes. In de voorschriften werd 
opgenomen dat 50% van de grondoppervlakte groen moet ingericht worden. Er kan globaal gesteld worden dat 
de toename van verharding beperkt zal zijn. Volgens de watertoetskaart is dit deelgebied niet infiltratiegevoelig. 
Toch is het noodzakelijk om voldoende maatregelen uit te werken om infiltratie in het deelgebied te bevorderen. 
Er zal bij een verdere uitwerking  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 aar buffering. Aanzienlijke effecten 
worden niet verwacht. 
 
Dit deelgebied bevindt zich in een zeer gevoelig gebied voor grondwaterstroming. Grootschalige ondergrondse 
constructies worden niet expliciet uitgesloten, maar worden niet verwacht bij deze herbestemming naar een 
recreatieve zone. 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. 
De vergunningverlenende overheid moet in uitvoering van artikel 1.3.1.1.§ 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 

 
Oppervlaktewater: 
In dit deelgebied is een bevaarbare waterloop met niet-natuurlijke oevers gelegen. 
Binnen de directe omgeving van dit deelgebied zijn geen waterproblemen gekend (geen recent overstroomde 
gebieden of risicozones voor overstromingen). Dit deelgebied is  aangeduid als potentieel 
overstromingsgevoelig. In de voorschriften werd opgenomen dat 50% van de grondoppervlakte groen moet 
ingericht worden. Hierdoor wordt verondersteld dat er voldoende ruimte is voor buffering (en vertraagd 
afvoeren) van hemelwater. 
Er worden, rekening houdend dat alle geldende regelgeving inzake buffering van hemelwater wordt gevolgd, 
geen aanzienlijke effecten verwacht inzake overstromingen. 
 
Afvalwater: 
Dit deelgebied is gelegen binnen een 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). Dergelijke zaken worden buiten het RUP geregeld en dienen op project/vergunningnniveau uitgelaard te 
worden. Hierbij dient er ook een oplossing voorzien te worden voor het afvalwater van de vaartuigen, zodat dit 
niet in de Leie terecht komt. 
 
Ten aanzien van de bestemming recreatiegebied en buffergebied  kan de herbestemming naar zone voor 
watergebonden recreatie en jachthaveninfrastructuur als positief aanzien worden aangezien de voorschriften 
stellen dan minstens 50% van de grondoppervlakte dient ingericht te worden als publiek toegankelijk groen. 
 
 
Conclusies 
Uit bovenstaande kunnen we besluiten dat het ruimtelijk uitvoeringsplan geen aanleiding geeft tot permanente 
aanzienlijke effecten op het watersysteem, 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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2.5.  Visie en krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling  
 
De studie” Bouwstenen voor een masterplan Snepkaai te Gent” (21 febr. 2014)  levert de concepten voor een 
kwaliteitsvolle reconversie van de jachthaven aan de Snepkaai tot een Yachtvalley. 
 
Tal van jaren kreeg de Stad Gent vragen over de reconversiemogelijkheden 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 site Snepkaai (2014) stelt een herontwikkeling voorop waarbij de site 
ingezet wordt als een poort tot Gent via de waterwegen, de jachthaven kan omgevormd worden 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 gedachtengoed 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 voor een 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. 
 
Het doodlopende deel van de Leie wordt verbreed zodat er, in plaats van langse aanmeerplaatsen, dwarse 
aanmeerplaatsen kunnen voorzien worden. Hierdoor kunnen de aanmeerplaatsen aan de zijde van de Sneppemeersen 
geherlocaliseerd worden in een compacte organisatie. Dit komt de ruimte-efficiëntie ten goede. 
 
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. Het milieustation dient onder 
meer om het afvalwater van de vaartuigen te verwerken. Het is aangewezen om in de toekomstige 
concessieovereenkomst voor uitbating van de jachthaven op te nemen dat het lozen van afvalwater op deze locatie 
onmogelijk is. 
 
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, zijn: 
 
• een duurzaam ruimtegebruik 
• het mogelijk  maken van technische voorzieningen in functie van watergebonden recreatie en bijbehorende 
economische functies 
• woning private eigenaar behouden voor nieuwe functies (bv. conciërge)  
• het verschuiven toegangsweg naar brug Snepkaai en brug R4  
• het verruimen bochtstralen toegangsweg in functie van een vlotte toegang met trailer 
• de openheid naar brug Beukenlaan (visuele relatie)  
• de woning bij de site betrekken 
• het groenkarakter maximaal behouden 
• waar mogelijk waterdoorlatende materialen voor de verharding gebruiken 
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Doordat de bufferzone (met natuurwaarde) hiermee omgevormd wordt naar een zone voor jachthaveninfrastructuur, zal 
deze planologisch en effectief  gecompenseerd worden op een andere locatie. 
 
Ten opzichte van de bestaande situatie ziet de nieuwe situatie er als volgt uit: 

- De oever langs de Sneppemeersen wordt vrijgemaakt van aanmeerconstructies en boten. Hierdoor 
vergroot de ruimtelijke en de ecologische kwaliteit. 

- Alle aanmeerplaatsen worden compacter op een kleinere oppervlakte ondergebracht (meer dwarse 
aanmeerplaatsen in plaats van langse aanmeerplaatsen). De ruimte-inname wordt kleiner. 

- Het schiereiland wordt compacter ingericht. De verschillende clubhuizen worden samengebracht in 
één clubhuis. 

- Tegelijk wordt minstens de helft van het schiereiland als een groene openbare ruimte ingericht. 
- Om dit te kunnen realiseren, dient de spie tussen jachthaven, R4 en Beukenlaan ingericht te worden 

als technische zone (onderhoud boten, opslag) voor de jachthaven. Deze zone heeft door zijn 
specifieke ligging geen echte verblijfskwaliteiten. 

Onderstaande figuren tonen de ruimte-impact tussen de bestaande situatie en de toekomstige situatie. 
 

 
 
 

  

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 
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“recreatie” valt. Dit is hier deels het geval. Een bufferzone wordt omgezet naar een zone voor watergebonden recreatie 
en jachthaveninfrastructuur. 

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 
- bestaande waterweg  

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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