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1 Algemene bepalingen 

1.1 Begrenzing van het plangebied 
Het plangebied wordt aan de noord-oost kant begrensd door de Corneel 
Heymanslaan en de Ottergemsesteenweg Zuid, aan de zuid-oost kant een 
industrieterrein met een uitloper richting Schelde. In het zuiden is er een 
begrenzing door de Sluisweg en R4  en in het westen en noord-westen, door de 
autosnelweg E17. De precieze begrenzing is aangeduid op het plan. 

1.2 Wijze van meten 
 
• Basiskaart : De basiskaart waarop het RUP is getekend is een deel van de 

GRB-Vlaanderen (Grootschalige basiskaart Vlaanderen). De opnamedatum is 
2001 en de nauwkeurigheid is 20 cm. Deze basiskaart is niet de gebruikelijke 
onderlegger maar geeft een fysisch veel correcter beeld dan de kadastrale 
onderlegger. In de toekomst zal deze nieuwe basiskaart voor de RUP’s 
worden gebruikt. 
De intekening der kadastrale perceelsbegrenzingen werden hier via 
interpretatie afgeleid van de kadastrale kaart 2000 en als thematische overlay 
aangebracht. 
Op deze onderlegger zijn de fysische begrenzingen dus meetbaar, met een 
maximale foutenmarge van 0,2 m. 

• Bebouwingspercentage: Een op het plan of  in de voorschriften aangegeven 
percentage, dat de maximale grootte van het deel van een terrein aangeeft, 
gelegen binnen een bepaalde zone, dat mag worden bebouwd.  

• Begroeningspercentage: Een op het plan of  in de voorschriften aangegeven 
percentage, dat de minimale grootte van het deel van een terrein aangeeft dat 
onverhard en met vegetatie begroeid moet zijn. 

• Bouwhoogte: kan op diverse manieren gedefinieerd worden: 
• kroonlijsthoogte: De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf de 

maaiveldhoogte op de rooilijn tot de bovenzijde van de goot of de 
kroonlijst. De dakhoogte wordt hierin niet meegerekend.  

• nokhoogte: de hoogte van de nok. Dit is gelijk aan de kroonlijsthoogte + 
de dakhoogte. Tenzij anders vermeld mag de nokhoogte nooit hoger zijn 
dan 6 m. boven de kroonlijsthoogte. Het dakvolume mag, tenzij anders 
vermeld, nooit meer dan 1 functionele bouwlaag bevatten en de dakhelling 
moet gevat worden binnen een hoek van max. 45 graden met het 
horizontale vlak 

• de totale of maximum bouwhoogte wordt gebruikt bij allerlei constructies 
waar het niet evident is om van dakvolumes te spreken. De totale of 
maximum bouwhoogte behelst tevens het dakvolume.  

• Bruto-vloeroppervlakte of bvo: de som van aan de buitenzijde gemeten 
vloeroppervlakte van alle vloerniveaus van de binnenruimten van het gebouw. 
Deze oppervlakte volgt uit de buitenomtrek van de aan het gebouw 
begrenzende bouwdelen op vloerhoogte. Hierbij zijn de buitenvlakken van de 
begrenzing bepalend. Oppervlakten van trappen, liften en dergelijke moeten 
op elk vloerniveau tot de bruto-vloeroppervlakte worden gerekend; holle 
ruimten of kruipruimten die niet voor bewoning/bedrijfsactiviteit kunnen 
worden ingericht; zolders en kelders die niet voor bewoning/bedrijfsactiviteit 
kunnen worden ingericht. De oppervlakte van zolder en kelderverdieping 
wordt als bruto-vloeroppervlakte mee in rekening gebracht  op voorwaarde en 
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in de mate dat ze woonentiteiten kunnen bevatten die voldoen samenstelling 
en de afmetingen van de respectievelijke woonentiteit (inzonderheid de 
voorwaarden inzake oppervlakte en vrije hoogte tussen muur en plafond) of 
voldoen aan de voorwaarden om als woonlokaal deel uit te maken van 
woonentiteiten.  

• Bvo: zie Bruto-vloeroppervlakte  
• Diepte van de gebouwen: de diepte van de gebouwen wordt gemeten van de 

bouwlijn tot de verst verwijderde gevel van het gebouw. Deze afstanden 
worden loodrecht op de bouwlijn gemeten.  

• Oppervlakte van de gebouwen: de oppervlakte wordt gemeten aan de 
buitenzijde van de gevelvlakken en het midden van de mandelige 
scheidsmuren.  

• Netto-vloeroppervlakte: de som van de vloeroppervlakten van alle 
vloerniveaus gemeten tussen de begrenzende bouwdelen (inclusief de 
oppervlakte ingenomen door leidingen, radiatoren en andere 
verwarmingselementen, kastenwand e.d. alsook de door plinten ingenomen 
oppervlakten en de inwendige oppervlakten van liftschachten) die voor 
bewoning / bedrijfsactiviteit in aanmerking komen.  

• Vloer-Terreinindex: dit is de som van de bruto-vloeroppervlakte van alle 
bouwlagen (V) gedeeld door de bebouwbare terreinoppervlakte (T) (dus 
exclusief de bouwvrije zones). 

1.3 Gehanteerde begrippen 
 
In alfabetische volgorde :  
 
• Ambachtelijke bedrijven: zijn bedrijven waar het handwerk primeert, wat het 

gebruik van machines evenwel niet uitsluit, zoals werkplaatsen waar bv. 
kleding wordt vervaardigd, bewerkt of hersteld, drukkerijen en grafische 
nijverheden, werkplaatsen voor ijzer-, hout en metaalbewerking, ateliers voor 
kunstenaars, herstelplaatsen voor voertuigen, ...  

• Bedrijven: Een bedrijf is het gebouw of de ‘inrichting’ waarin een bepaalde 
economische activiteit wordt uitgeoefend.  

• Bestemming: de bestemming geeft de functie(s) aan die binnen een bepaalde 
zone in het plan juridisch zijn vastgelegd. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen hoofdbestemming en nevenbestemming. 

• Bijgebouw: bijgebouwen zijn uitbreidingen van het hoofdgebouw. 
• Bouwdiepte: de maat die de diepte aangeeft van de strook die binnen de 

bestemmingsgrenzen bebouwd mag worden.  
• Bouwlijn: lijn die de grens van de bebouwing aangeeft.  
• Bvo: zie Bruto-vloeroppervlakte  
• Contextualiteit: in het plan opgevat als stedenbouwkundige aanpak die wil dat 

bouwvormen en detailleringen aansluiten bij de bestaande elementen in de 
omgeving of er op een creatieve wijze mee corresponderen. Deze 
contextualiteit heeft een eigen tijds- en ruimte dimensie. De stad zelf bepaalt 
of een gebouw al dan niet contextueel ontworpen is. 

• Diensten: naar bestemmingen toe worden diensten aangeduid als activiteiten 
gericht op een frequente (een groot deel van de dag voor en een groot deel 
van de werkzaamheden) dienstverlening (met een onmiddellijke en ter plaatse 
bediening) naar de bevolking (loketfuncties).  

• Distributiebedrijven : bedrijven waar automobiliteit noodzakelijk is en waar 
meer aan distributie dan aan productie wordt gedaan.  

• Gemeenschapsvoorzieningen: voorzieningen die gericht zijn op de 
bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de 
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gemeenschap worden gesteld: het betreft onder meer alle vormen van 
onderwijs (van kleuter, lager tot hoger, van dag tot avondonderwijs, …), 
cultuur en erediensten (museum, cultureel centrum, tentoonstellings- en 
congresruimten, bibliotheek, ...), overheidsdiensten (politie, administratie, 
opslag, bescherming, ...), verzorging (polyklinieken, materniteiten, 
ziekenhuizen en bijbehorende diensten, …), voorzieningen (recreatieve- en 
sportinfrastructuur, nutsvoorzieningen, ...). 

• Inrichtingsstudie : is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsvraag in het licht 
van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften. 
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende aanvraag van 
stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning en wordt als 
dusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig 
de toepasselijke procedure voor de behandeling van deze aanvragen. Bij elke 
nieuwe vergunningsaanvraag kan het dossier hetzij een bestaande 
inrichtingsstudie bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie. 

• Kleinhandelszaken: gebouwen waar goederen en / of diensten verhandeld 
worden, zonder dat deze goederen behandelingen ondergaan hebben dan die 
in de handel gebruikelijk zijn. Handelszaken zijn gericht op een cliënteel. 

• Hoofdbestemming: zie bestemming 
• Hoofdgebouw: het hoofdgebouw is het gebouw dat zowel morfologisch, naar 

ligging en gebruik als het belangrijkste gebouw kan worden aangeduid. Veelal 
is dit het gebouw met het hoogste volume, dat de hoofdbestemming herbergt 
en zich aan de bouwlijn bevindt. 

• Horeca: afkorting voor hotels, restaurants en cafés.  
• Kantoren: kantoren zijn ruimten waar “hoofdarbeid” wordt uitgevoerd. Het 

betreft ondermeer ruimten van banken, verzekeringsgroepen, studie- en 
adviesbureaus en andere... 

• Kantoorachtigen : zijn kantoren die samenhangen met labo-en 
productieruimten. Het zijn met andere woorden geen zuivere kantoren die 
veel meer publieksgericht en/of arbeidsintensief zijn. 

• Kroonlijst: een geaccentueerd (dikwijls uitstulpend) deel van het gevelvlak dat 
het bovenste deel van de gevel aanduidt, de beëindiging van de gevel van het 
gebouw naar boven.  

• Nevenbestemming : zie bestemming 
• Nieuwbouw: wanneer een constructie volledig of grotendeels opgebouwd 

wordt, of wanneer werken uitgevoerd worden die hiermee gelijkgesteld 
kunnen worden, betreft het nieuwbouw.  

• Nokhoogte: de hoogte van de bebouwing met inbegrip van lift- en 
trappenhuizen, centrale verwarmings- en ventilatie-inrichtingen, lichtkappen, 
schoorstenen en dergelijke ondergeschikte delen van gebouwen. 

• Perceelsgrens: een grens van het (bouw)perceel. De perceelsgrenzen kunnen 
door middel van herverkavelingen steeds aangepast worden. 

• Productiebedrijven: bedrijven waar grondstoffen of half- afgewerkte producten 
worden verwerkt. 

• Plan: het bestemmingsplan van het plangebied. 
• Rooilijn: deze lijn vormt de grens tussen de openbare weg en de aanpalende 

eigendommen hetzij overeenkomstig de actuele bezitstoestand, hetzij 
overeenkomstig hetgeen door de administratieve overheid is voorgeschreven 
voor de toekomst. 

• Toegelaten bestemming: zie bestemming. 
• Totale bouwhoogte: de bouwhoogte waarbij de dakconstructiehoogte 

inbegrepen is. 

Voorschriften  Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 
17/11/2003-d   5



Stad Gent: RUP Akkerhagestraat/Ottergemsesteenweg 

• Vegetatiedaken: vegetatiedaken zijn daken waar een vegetatieve begroeiing 
op voorkomt en die ontworpen en gebouwd zijn om er een begroeiing op aan 
te brengen en deze te onderhouden.  

• Verbouwingen: wanneer een bestaande constructie wordt aangepast, 
uitgebreid of gewijzigd (met uitzondering van onderhoudswerken) met het 
doel een aangepast, beter of ander functioneel gebruik of zicht te realiseren, 
valt dit onder de term verbouwingen. 

• Verharding: behandelingen waarbij de bodem aangepast wordt aan een niet 
natuurlijk gebruik (weg, pad, terras, parking) en de waterdoorlaatbaarheid 
sterk beperkt wordt. Veelvuldig gebruikte verhardingen zijn betonklinkers, 
kasseien, beton, steenslag, asfalt en dolomiet.  

• Waardevolle bomen: bomen met een stamomtrek van minimum 100 
centimeter op 1 meter hoogte of bomen die door hun aard of inplantingsplaats 
waardevol zijn voor de omgeving.  

• Zone: een op plan aangegeven vlak met éénzelfde bestemming. 
 
 

2 Stedenbouwkundige voorschriften 

2.1 Algemeen 

2.1.1 Aard van de zones 
Volgende bestemmingszones zijn opgenomen in het plangebied:  
• Zone voor bedrijven,  
• Zone voor gemengd project  
• zone voor horeca 
• zone voor wegenis, 
• zone voor lokale wegenis  
• voetgangers- en fietsverbinding 
• reservatie strook voor openbaar vervoer 
• bouwvrije strook  

2.1.2 Onbebouwde gronden 
Onbebouwde gronden mogen niet afgegraven of aangevuld worden tenzij in 
functie van vergunde bouwwerken. Bomen en heesters mogen enkel verwijderd 
worden ter voorbereiding van vergunde bouwwerkzaamheden of in het kader van 
een verantwoord groenbeheer.  
 
Het aanwenden van deze gronden voor het storten van vuilnis of afvalproducten 
of voor opslagplaatsen van materialen, vloeistoffen en gassen of van schroot, van 
welke aard ook, is verboden.  

2.1.3 Bepalingen in verband met de bestemmingen 
In zones waar een hoofdbestemming is aangeduid, moet deze minstens 50 % 
van de bruto vloeroppervlakte (bvo) innemen. 
Nevenbestemmingen zijn steeds ondergeschikt aan de hoofdbestemming. 
Nevenbestemmingen moeten zich richten op volgende bepalingen:  
1. Alle nevenbestemmingen samen moeten minder dan 50% van de bvo 

innemen. 
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2. Wanneer nevenfuncties niet verenigbaar zijn met de hoofdfunctie kunnen zij 
niet gerealiseerd worden. De verenigbaarheid wordt onder meer getoetst op 
basis van:  

Economisch profiel van de nevenfunctie: de tewerkstelling, de 
plaatsgebondenheid, de uitbreidingsmogelijkheden en de bedrijfsdynamiek van 
de nevenactiviteit. Enkele beoordelingscriteria zijn:  

⇒ de relatie met de buurt, de verweving en de draagkracht van het 
straatdeel;  

⇒ de relatie met andere bedrijven;  
⇒ de beschikbare oppervlakte en uitbreidingsmogelijkheden op eigen 

terrein, de investeringen en de toegevoegde waarde;  
⇒ de ligging ten opzichte van commerciële assen.  

Mobiliteitsprofiel van de nevenfunctie: de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid 
en de trafiek worden getoetst. Enkele beoordelingscriteria zijn:  

⇒ de functie en categorisering van de straat; 
⇒ verkeersprofiel; 
⇒ afstand tot openbaar vervoer; 
⇒ afstand tot hoofdwegen. 

Ruimtelijk profiel van de nevenfunctie: de schaal van de inplanting, de ligging ten 
opzichte van andere functies, de structuur van de bebouwing en de historische 
evolutie worden beoordeeld. Enkele beoordelingscriteria zijn:  

⇒ de grondoppervlakte en het volume van de activiteit; 
⇒ de afstand tot bewoning, andere gelijkaardige activiteiten, tot openbare 

diensten, monumenten...; 
⇒ de ligging binnen het bouwblok. 

Het milieuprofiel van de nevenfunctie: de invloed op de omgeving. Enkele 
beoordelingscriteria zijn:  

⇒ de geluidsproductie; 
⇒ de parkeerdruk; 
⇒ de mobiliteitsgeneratie. 

2.1.4 Gevelbegroeiingen, aanplantingen en vegetatiedaken 
Het begroenen van gevels met begroeiingen en het voorzien van vegetatiedaken 
is in het gehele plangebied toegelaten. Beplantingen zijn in principe in elke zone 
toegelaten. 
Bij vlakke of licht hellende daken van hoofdgebouwen en bijgebouwen met een 
oppervlakte van meer dan 150 m², moet minstens de helft van de dakoppervlakte 
als vegetatiedak worden ingericht. 
De verplichting tot het aanleggen van een vegetatiedak kan, mits een degelijke 
motivatie, komen te vervallen. Aanvragen tot ontslaan van deze verplichting 
worden onder meer beoordeeld op basis van volgende afwegingskaders :de 
schaal en het type van de gebouwen, de aanwezige functies, de structuur van de 
bebouwing, de bebouwingsgraad van het perceel en de historische context. 
De aanvrager kan ook worden ontslaan van de verplichting voor het aanleggen 
van vegetatiedaken indien een alternatieve oplossing wordt uitgevoerd die ervoor 
zorgt dat een behoorlijk deel van het hemelwater uit het afvoerwater wordt 
gehouden. Mogelijke alternatieven zijn daarbij infiltratieputten, herbruik van het 
regenwater in het productieproces, enz.  Gecombineerde maatregelen zijn ook 
mogelijk. 

2.1.5 Nutsvoorzieningen 
Kleine nutsvoorzieningen behorende tot de normale uitrusting van het gebied 
zoals elektriciteits- en gascabines, telefooncellen, pompgemalen, hondentoiletten 
e.d  mogen binnen elke zone voorzien worden mits voldoende aandacht wordt 
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geschonken aan de integratie van de constructies in de omgeving en de omvang 
ervan (hoogte, terrein inname) beperkt blijft. 

2.1.6 Bepalingen met betrekking tot de architectuur en 
contextualiteit 

Elke verbouwing of nieuwbouw in het plangebied moet op een kwalitatieve en 
contextuele wijze ingepast worden in het straatbeeld. Dit houdt in dat de 
kroonlijsthoogte, de gevelopbouw (hoogte, materiaal en geleding), de dakvorm 
(hoogte, dakvensters, hoek, materialen), de uitsprongen en het materiaalgebruik 
op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd moeten 
worden. Dit contextuele inpassen duidt niet op het kopiëren van een bestaande 
typologie.  
Architectonisch moet men, zelfs in een industriegebied, met hedendaagse en/of 
vernieuwende materialen werken. Projecten die niet getuigen van een 
hedendaagse architectuur kunnen worden afgewezen. De nieuwe toegelaten 
functies zullen op sommige momenten een groot aantal bezoekers genereren en 
een uitstraling aan de stad geven. Oog voor kwalitatieve bebouwing in Gent moet 
hier ook uitstralen, zeker op een zichtlocatie langs de autosnelweg. 

2.1.7 Antennes en masten 
Zijn enkel toegelaten als kan worden aangetoond dat ze eigen zijn aan de functie.   
De totale hoogte mag in elk geval nooit hoger zijn dan 2 maal de maximale 
hoogte van een gebouw in de zone waarin het zich bevindt.   
 
Opgelet, voor reclame-inrichtingen en uithangborden gelden bijkomende regels 
(zie 2.1.9.).  
Aan deze antennes en masten mogen geen uithangborden, wimpels of reclame 
bevestigd worden.  
 
Het geheel moet qua vorm en kleur een kwalitatief geheel met het gebouw 
vormen. 

2.1.8 Installaties voor alternatieve energieopwekking 
Installaties van zonnepanelen (warmwaterproductie) en zonnecellen 
(electriciteitsproductie) op of in de daken of gevels van gebouwen zijn toegelaten 
en worden zelfs aangemoedigd, mits optimale integratie in het architecturaal 
ontwerp. 

2.1.9 Uithangborden en reclame-inrichtingen 
Volgende begrippen worden gehanteerd: 
Reclame-inrichtingen: dragers van merknamen van producten die te koop worden 
aangeboden. 
Uithangborden: uithangborden verwijzen naar de ter plaatse uitgeoefende 
activiteit.  
 
Reclame-inrichtingen en uithangborden zijn toegelaten voor zover ze in harmonie 
zijn met de omgeving en op een niet-agressieve manier worden ingepast. 
Omwille van esthetische redenen kan een beperking worden ingevoerd.  
Per perceel mag de totale oppervlakte van  reclame-inrichtingen maximaal 10% 
van de totale geveloppervlakte bedragen.  
Per perceel mag de totale oppervlakte van uithangborden maximaal 20% van de 
totale geveloppervlakte bedragen.  
Met geveloppervlakte wordt hier bedoeld lengte maal hoogte van de gevels, 
gemeten vanaf de nulpas tot aan de dakgoothoogte. 
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Als reclame-inrichtingen en/of uithangborden niet op de gevel zelf worden 
bevestigd, maar op een mast of vrijstaande constructie, dan moet deze ook de 
voorwaarden van de maximale bouwhoogte in de zone waarin deze zich bevindt, 
volgen.  

2.1.10 Watertoets 
Omdat het RUP een gebied bestrijkt in de oksel van twee aangrenzende 
waterwegen, zal iedere bouwaanvraag worden getoetst aan mogelijks 
overstromingsgevaar. In functie van door het Vlaams Gewest nader te bepalen 
regelgeving kunnen bijkomende voorschriften worden opgelegd mbt de nulpas 
van een gebouw. 
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2.2 Zone voor bedrijven 

2.2.1 Bestemming 
 
Deze zone heeft een hoofdbestemming voor bedrijven, bij voorkeur 
distributiebedrijven. 
 
Toegelaten nevenbestemmingen zijn de volgende :  
Collectieve restauratieve voorzieningen (met vergaderfaciliteiten) zowel gericht 
naar de bedrijven als naar de buurt, zijn in deze zone toegelaten. Deze 
voorzieningen mogen maximaal 1500 m² grondoppervlakte innemen. 
Kleinhandelszaken mogen maximum 10% van de bvo bedragen. 
Zuivere kantoorfuncties zijn niet toegelaten. Kantoorfuncties die intrinsiek bij 
bedrijfsgebouwen horen wel. Deze bij het bedrijf horende kantoorruimten die 
meer dan 100 m² bvo innemen, dienen ofwel minstens over twee bouwlagen 
ofwel op de verdieping voorzien te worden. Eén conciërgewoning met een max. 
bvo van 150 m² per bedrijf is toegelaten. Deze dient op de verdieping gesitueerd 
te worden. 
 
Parkeerplaatsen zijn toegelaten, maar dienen zo minimaal mogelijk te blijven 
zodat het terrein maximaal kan bebouwd en aangewend worden om de gewenste 
verdichting te bereiken. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein dient 
verantwoord te worden in een nota bij de aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning, waarbij de volledige parkeerbehoefte van het bedrijf geplaatst wordt 
tov. het concept van gemeenschappelijk parkeren en waarbij er rekening 
gehouden wordt met een zo efficiënt mogelijke inrichting van het bedrijventerrein.  
Overdekte fietsenstallingen dienen verplicht op eigen terrein gerealiseerd te 
worden. Deze dienen ruimtelijk geïntegreerd te worden. Het aantal te voorziene 
plaatsen bedraagt min. 15 % van het aantal ingeschatte werknemers. 
Verhardingen (voor wegen, parkeerplaatsen, los-en laadplaatsen), 
bluswatervijvers, groenvoorzieningen zijn eveneens toegelaten. 
 
Bij de inpassing van bedrijven dient rekening te worden gehouden met de 
compatibiliteit met omliggende functies : ook buiten het RUP: bijvoorbeeld met 
handelszaken, klinieken, enz. De aard van de bedrijvigheid is daarbij van 
doorslaggevend belang. Hinderende bedrijvigheid gecatalogeerd onder seveso-
statuut, wordt geweerd. 
Minimaal 10% van elk perceel wordt voorzien met begroening en verharding is er 
niet toegelaten. Het gaat daarbij om zowel buffergroen als siergroen. Deze 
groenzone mag niet verhard worden. Groenaanleg gebeurt bij voorkeur aan de 
rand van het terrein. Enkel handelingen voor het normale onderhoud en beheer 
van dit groengebied zijn daar toegelaten. 
 
 

2.2.2 Bebouwing 
 
Inplanting 
De gebouwen zijn vrij in te passen in de voorziene zones voor bedrijven, er zijn 
met andere woorden geen verplichte bouwlijnen opgelegd. Rekening houdend 
met de behoeften naar werking van het bedrijf kan een optimale inrichting worden 
voorgesteld. Bouwen tot tegen de zijdelingse perceelsgrens kan enkel mits 
toestemming van de aanpalende eigenaar. Er dient in dat geval te worden 
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voorzien in een kwalitatieve afwerking van de zijdelingse grensmuur. Bij voorkeur 
wordt daartegen gebouwd aan de andere zijde van de perceelsgrens. 
Per aanvraag zal een ontwerp-inplantingsplan getoetst worden aan de oriëntatie 
van het perceel en de bezonning voor aanpalende percelen.  
 
De totale oppervlakte van bebouwing + verharding mag maximaal 90% van de 
perceelsoppervlakte bedragen. Een minimaal begroeningspercentage van 10% 
wordt gehanteerd. 
 
Parkeren gebeurt bij voorkeur niet alleen in open lucht. Integratie van parking 
onder, op of in een gebouw kan ook. 
 
 
Bouwhoogte 
De maximum bouwhoogte in deze zone bedraagt 25 meter. De minimum 
bouwhoogte voor nieuwe hoofdgebouwen bedraagt 9 meter. Voor verbouwingen 
en aanbouw aan bestaande constructies kan daarvan worden afgeweken. Voor 
bijgebouwen is geen minimale hoogte opgelegd. 
 
Voor 10 % van de oppervlakte van deze zone wordt er per bedrijfskavel een 
maximum bouwhoogte hoogte tot 30 meter toegelaten. De maximum bouwhoogte 
mag dan enkel gerealiseerd worden tot op een afstand tot de perceelsgrens, die 
even lang is als de hoogte van dat gebouw, de 45° regel dus.  
Als de industriële activiteit dit nodig maakt, kunnen beperkt hogere hoogtes 
worden toegestaan. Dit moet gemotiveerd worden. Indien bijvoorbeeld een 
productieproces deze hoogte nodig heeft om het bedrijf op rendabele wijze te 
laten bestaan (bvb. silo’s, schouwen,….) dan kan dit worden aanvaard. 
 
Dakvorm 
is vrij te kiezen.  
 
Bouwmaterialen 
De architectuur dient eigentijds te zijn en een stedelijk karakter uit te stralen.  
Nieuwe gebouwen worden opgetrokken met hoogwaardige materialen.  
 
Inrichting onbebouwde delen 
Deze terreinen dienen kwaliteitsvol ingericht te worden. Bij de bouwaanvraag 
dient een plan bijgevoegd te worden met de omgevingsaanleg. 
 
Afsluitingen 
Afsluitingen van  de terreinen worden bij voorkeur met levende hagen 
gerealiseerd. Bij het gebruik van draadafrasteringen dienen deze met begroeiing 
of aanplantingen te worden aangevuld. De hoogte van draadafrasteringen zal 
max. 4 m. bedragen. Per bedrijf mag er één slagboom voorzien worden ter 
hoogte van de in- en uitrit.  
 

2.3 Zone voor gemengd project 

2.3.1 Bestemming 
Deze zone wordt voorbehouden voor een geïntegreerd gemengd project. 
Daarbij worden alle 'zones voor gemengd project' binnen dit bestemmingsplan als 
één grote zone beschouwd. De zone kan maar worden ontwikkeld mits een 
inrichtingsstudie wordt voorgelegd voor de volledige ontwikkeling; deze 
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inrichtingsstudie wordt gevoegd bij de aanvraag voor de stedenbouwkundige 
vergunning. Daarbij dient naast de functionele indeling ook en vooral aandacht te 
gaan naar de morfologie en mobiliteit.   
 
Die inrichtingsstudie dient niet alleen een statische eindtoestand weer te geven, 
maar ook een fasering naar ontwikkeling toe is verplichtend en zal deel uitmaken 
van de vergunningscriteria. Dit betekent dat dat bindend zal zijn bij de effectieve 
uitvoering en exploitatie. Indien de terreinen uit de zone voor gemengd project 
behoren tot verschillende eigenaars, en/of bouwheren, zal een gezamenlijke 
inrichtingsstudie moeten worden uitgewerkt en voorgelegd. 
 
Combinaties van distributiebedrijven en grootschalige kleinhandel zijn mogelijk. 
Harde recreatieve functies zoals een voetbalstadion met multifunctionele grasmat 
en er bij horende kantoren en logistieke functies kunnen ook. Voor een 
megadancing is er ook plaats, alsook een zakenhotel met meeting- en 
congresfaciliteiten, kantoorachtigen en werkplaatsen (eventueel ten behoeve van 
wetenschappelijke ontwikkelingen als spin-off RUG). 
 
In deze mix van functies om tot een gemengd project te komen wordt een 
onderscheid gemaakt tussen gewenste hoofdbestemmingen en toegelaten 
nevenbestemmingen. 
 
Hoofdbestemmingen : (netto vloeroppervlakte) 
• Onder de noemer 'specifieke voorzieningen' kan een stadion rond een centrale 

multifunctionele grasmat worden ingepast, waarbij een grootteorde van 11.300 
m² richtinggevend, maar niet limitatief, is.   

• Distributie, logistiek en opslag is eveneens een hoofdfunctie, niet limitatief, 
maar rekening houdend met een stadion kan een oppervlakte van 14.000 m² 
richtinggevend zijn.   

• De inpassing van een megadancing met niet limitatieve grootte van 2000 m² is 
toegelaten. Er moeten garanties worden ingebouwd dat deze functie niet 
hinderend is voor andere toegelaten functies zoals bestaande en mogelijks 
nieuwe hotels.  

• zakenhotel met bijhorende ruimte voor meeting en congres kan nog eens 
ongeveer 10.000 m² oppervlakte (niet limitatief) toevoegen.  

 
Nevenbestemmingen : (netto vloeroppervlakte) 
(Enkel voor de "zone voor gemengd project" wordt afgeweken van de algemene 
regel 2.1.3 ivm verhouding bvo tussen hoofd-en nevenbestemmingen. De 
nevenbestemming mag in deze zone tot 55% bvo van het totaal bedragen.) 
 
• Kleinhandelszaken : Commerciële aktiviteiten moeten worden beperkt tot de 

sfeer van grootschalige kleinhandel van stadsdeelniveau (cat.IV). Daarvoor is 
in dit RUP Akkerhagestraat/Ottergemsesteenweg maximaal 12.000 m²  
vloeroppervlakte (netto verkoopsoppervlakte) toegelaten. Handelszaken van 
de dagelijkse sector zaken mogen tussen 1500 en 3000 m² 
verkoopsoppervlakte hebben en voor niet-dagelijkse sectorzaken zijn 
verkoopsoppervlaktes tussen 3000 en 6000 m² toegelaten. 

• Kantoren : Er kan ook plaats zijn voor zuivere middelgrote kantoren (categorie 
II). De totale oppervlakte hiervoor is maximaal 10.000 m².  

• De kantoren mogen geen afbreuk doen aan de draagkracht van de omgeving. 
In dit opzicht is slechts een beperkte loketfunctie toegestaan. 

• Kantoorachtigen : Voor kantoorachtigen (ev. spin-off RUG) is in dit RUP 
maximaal 24.000 m² toegelaten. 
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Deze bovengrenzen zijn afgeleid uit wat het RSG op dat vlak voorziet 
(goedkeuring door de minister op 9.4.2003).  
 
 
 
Een conciërgewoning met een max. bvo van 150 m² per bedrijf is toegelaten. 
Deze dient op de verdieping gesitueerd te worden. 
 
Voor de totale ontwikkeling van deze zone zijn minimaal 1000 parkings te 
voorzien op eigen terrein. Parkeerplaatsen zijn dus toegelaten, maar dienen 
boven die minimumgrens, in aantal beperkt te blijven, zodat het terrein maximaal 
kan bebouwd en aangewend worden om de gewenste verdichting te bereiken. 
Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein dient verantwoord te worden in een 
nota bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning, waarbij de 
volledige parkeerbehoefte van het bedrijf geplaatst wordt tov. het concept van 
gemeenschappelijk parkeren en waarbij er rekening gehouden wordt met een zo 
efficiënt mogelijke inrichting van het terrein.  
 
Overdekte fietsenstallingen dienen verplicht op eigen terrein gerealiseerd te 
worden. Deze dienen ruimtelijk geïntegreerd te worden. Het aantal te voorziene 
plaatsen bedraagt min. 15 % van het aantal ingeschatte werknemers en/of 
gebruikers.  
 
Verhardingen (voor wegen, parkeerplaatsen, los-en laadplaatsen), 
bluswatervijvers, groenvoorzieningen zijn eveneens toegelaten. 
 
Een begroeningspercentage vraagt hier dat minimaal 10% van elk perceel 
wordt voorzien met begroening. Het gaat daarbij om zowel buffergroen als 
siergroen. Verharding is er niet toegelaten.  De groenaanleg gebeurt bij voorkeur 
aan de rand van het terrein. Enkel  handelingen voor het normale onderhoud en 
beheer van dit groen zijn daar toegelaten. 
 
Specifieke aandacht dient te gaan naar de ontsluiting van voetgangers naar 
parkeerterreinen, haltes openbaar vervoer en voet-en fietszones. Daarbij worden 
dan de infrastructuurwerken dermate geconcipiëerd zodat ze optimale veiligheid 
garanderen bij heel dense gebruikersstromen. 
 
Bij de ontwikkeling van het gemengde project dienen garanties te worden 
ingebouwd op een valabele en voldoende ontsluiting met openbaar vervoer. 
De reservatiestrook voor openbaar vervoer die paalt aan de zone voor gemengd 
project laat de bediening per tram toe. Busverkeer zou daarvan ook gebruik 
kunnen maken naast de beschikbare openbare wegenis. Eveneens de andere 
richtlijnen uit de bij de aanvraag stedenbouwkundige vergunning te voegen mober 
(zoals aanpassing infrastructuur voor autoverkeer, en maatregelen om het 
fietsgebruik te bevorderen), moeten worden nageleefd. De mober (Tritel, 
eindrapport, januari 2003 in opdracht van Stad Gent) die in functie van de 
opmaak van voorliggend RUP werd opgemaakt, geldt daarbij als basis. 
Bij mobiliteit moet ook nagedacht worden over mogelijke ontsluiting van 
aangelanden onder meer i.f.v. nooduitgangen. 
 

2.3.2 Bebouwing 
Inplanting 
De gebouwen zijn vrij in te passen op de percelen, er zijn met andere woorden 
geen verplichte bouwlijnen opgelegd. Rekening houdend met de behoeften naar 
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werking van voorziene functies kan een optimale inrichting worden voorgesteld. 
Bouwen tot tegen de zijdelingse perceelsgrens kan enkel mits toestemming van 
de aanpalende eigenaar. Er dient in dat geval te worden voorzien in een 
kwalitatieve afwerking van de zijdelingse grensmuur. Bij voorkeur wordt 
daartegen gebouwd aan de andere zijde van de perceelsgrens. Per aanvraag zal 
een ontwerp-inplantingsplan getoetst worden aan de oriëntatie van het perceel en 
de bezonning voor aanpalende percelen.  
In elk geval zal compacte bebouwing worden nagestreefd met intrinsieke 
architectonische kwaliteiten. 
 
De totale oppervlakte van verharding en bebouwing mag tot maximaal 90% van 
de perceelsoppervlakte bedragen. Parkeren gebeurt bij voorkeur niet alleen in 
open lucht. Integratie van parking onder, op of in een gebouw kan ook. 
 
 
Bouwhoogte 
De maximum bouwhoogte in deze zone bedraagt 25 meter. De minimum 
bouwhoogte voor hoofdgebouwen  bedraagt 9 meter. Voor bijgebouwen is geen 
minimale bouwhoogte opgelegd. 
Voor 10 % van de zoneoppervlakte wordt een maximum bouwhoogte tot 40 m. 
toegelaten. De maximum bouwhoogte mag dan enkel gerealiseerd worden tot op 
een afstand tot de perceelgrens, die even lang is als de hoogte van dat gebouw 
(= 45° regel).  
Als een bepaalde activiteit dit nodig maakt, kan op gemotiveerde en uitzonderlijke 
wijze beperkt een grotere hoogte worden toegestaan. Indien een productieproces 
deze hoogte nodig heeft om het bedrijf op rendabele wijze te laten bestaan (bvb. 
Silo’s, schouwen,…) dan kan dit worden aanvaard Indien voor een voetbalstadion 
extra hoge tribunes of verlichtingsinstallaties nodig zijn, kan dit ook reden zijn om 
hogere constructies toe te laten.  
Bij de compositie van de te bouwen volumes zorgt men voor een harmonisch 
geheel waarbij landmarks de aandacht kunnen trekken. Ruimtelijke kwaliteiten 
kunnen een minstens even attractieve waarde inhouden dan felle (licht)reclames. 
Een schaduwstudie kan daarbij uitsluitsel geven.  
Voor de zone voor gemengde projecten dient trouwens een 'belichtingsplan' te 
worden gevoegd. Bij inplanting van verlichtingsinstallaties dient aandacht te gaan 
naar het vermijden van lichtverblinding op de langsliggende (snel)wegen. 
 
Dakvorm 
is vrij te kiezen.  
 
Bouwmaterialen 
De architectuur dient eigentijds te zijn en een stedelijk karakter uit te stralen.  
Nieuwe gebouwen worden opgetrokken met hoogwaardige materialen.  
Architectuurkwaliteit is daarbij uiteraard belangrijk. 
 
Architectuur  
In deze zone voor gemengd project dient een innovatieve architectuur te worden 
gebruikt. Deze bebouwing zal een impact hebben op de ruimere omgeving en 
zeker van op de autosnelwegen. Daarom is een kwalitatieve vooruitstrevende 
architectuur hier noodzakelijk.   
 
Inrichting onbebouwde delen 
De onbebouwde terreinen dienen kwaliteitsvol ingericht te worden. Bij de 
bouwaanvraag dient een plan bijgevoegd te worden met de omgevingsaanleg. 
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Afsluitingen 
Afsluitingen van  de terreinen worden bij voorkeur met levende hagen  
gerealiseerd. Bij het gebruik van draadafrasteringen dienen deze met begroeiing 
of aanplantingen te worden aangevuld. De hoogte van draadrasteringen zal max. 
4 m. bedragen.  
 
 

2.4 Zone voor Horeca 

2.4.1 Bestemming 
Deze zone is bedoeld voor functies zoals hotel, restaurant, café. Geïntegreerde 
vergaderruimtes of auditoria zijn toegelaten.  Eén conciërgewoning per bedrijf of 
instelling is toegelaten met een maximum van 150 m² per bedrijf of instelling. 
 
Minimaal 20% van elk perceel wordt voorzien met begroening. Het gaat daarbij 
om zowel buffergroen als siergroen. Verharding is er niet toegelaten. 
Groenaanleg gebeurt bij voorkeur aan de rand van het terrein. Enkel  handelingen 
voor het normale onderhoud en beheer van dit groen zijn daar toegelaten. 
 

2.4.2 Bebouwing 
Inplanting 
De gebouwen zijn vrij in te passen op de percelen, er zijn met andere woorden 
geen verplichte bouwlijnen opgelegd. Rekening houdend met de behoeften van 
gebruik kan een optimale inrichting worden voorgesteld. Bouwen tot tegen de 
zijdelingse perceelsgrens kan enkel mits toestemming van de aanpalende 
eigenaar. Er dient in dat geval te worden voorzien in een kwalitatieve afwerking 
van de zijdelingse grensmuur. Bij voorkeur wordt daartegen gebouwd aan de 
andere zijde van de perceelsgrens. 
Per aanvraag zal een ontwerp-inplantingsplan getoetst worden aan de oriëntatie 
van het perceel en de bezonning voor aanpalende percelen.  
 
 
De totale oppervlakte van verharding en bebouwing samen mag tot maximaal 
80% van de perceelsoppervlakte bedragen. Het begroeningspercentage is in 
deze zone 20%. 
 
Parkeren gebeurt bij voorkeur niet alleen in open lucht. Integratie van parking 
onder, op of in een gebouw kan ook. 
 
 
Bouwhoogte 
De maximum bouwhoogte in deze zone bedraagt 15 meter. De minimum 
bouwhoogte voor hoofdgebouwen  bedraagt 9 meter.  
 
Voor 10 % van de zoneoppervlakte wordt er per bedrijfskavel een maximum 
bouwhoogte hoogte tot 20 m. toegelaten. De maximum bouwhoogte mag dan 
enkel gerealiseerd worden tot op een afstand tot de perceelgrens, die even lang 
is als de hoogte van dat gebouw (45° regel)  
 
Dakvorm 
is vrij te kiezen.  
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Bouwmaterialen 
De architectuur dient eigentijds te zijn en een stedelijk karakter uit te stralen.  
Nieuwe gebouwen worden opgetrokken met hoogwaardige materialen.  
 
Inrichting onbebouwde delen 
De onbebouwde terreinen dienen kwaliteitsvol ingericht te worden. Bij de 
bouwaanvraag dient een plan bijgevoegd te worden met de omgevingsaanleg. 
 
Afsluitingen 
Afsluitingen van  de terreinen worden bij voorkeur met levende hagen te worden 
gerealiseerd. Bij het gebruik van draadafrasteringen dienen deze met begroeiing 
of aanplantingen te worden aangevuld. De hoogte van draadrasteringen zal max. 
3 m. bedragen.  
 

2.5 Zone voor wegenis 

2.5.1 Bestemming 
Deze zone is bestemd voor openbare wegen en de hieraan noodzakelijk 
verbonden infrastructuur, als rijwegen, voetpaden, nutsvoorzieningen, (al dan niet 
ondergrondse of bovengrondse) parkeervoorzieningen, groenaanleg,  
straatmeubilair, ….  

2.5.2 Aanleg en inrichting 
Deze terreinen moeten ingericht worden op een wijze dat ook langzaam verkeer 
steeds, veilig, direct en comfortabel kan functioneren. Maar ook een goede 
doorstroming moet kunnen worden gegarandeerd.  
De ruimten worden qua materiaal en kleur sober, maar kwaliteitsvol ingericht.  
Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar beplantingen langsheen de openbare 
weg. Deze worden met oog voor de ecologische en ruimtelijke aspecten 
aangeplant en verzorgd. 
Voor deze zone zullen richtlijnen uit de mober (Tritel, eindrapport, januari 2003 in 
opdracht van Stad Gent) worden gevolgd.  
 

2.6 Zone voor lokale wegenis 

2.6.1 Bestemming 
Deze zone is bestemd voor lokale openbare wegen en de hieraan noodzakelijk 
verbonden infrastructuur, zoals voetpaden, nutsvoorzieningen, (al dan niet 
ondergrondse of bovengrondse) parkeervoorzieningen, groenaanleg, 
straatmeubilair,…. Door de bestemming ‘lokale’ wegenis veronderstelt dit een 
aanleg die enkel uitnodigt tot ‘traag’ rijden. Naar functie toe is er geen doorgaand 
verkeer te voorzien, enkel bestemmingsverkeer.  

2.6.2 Aanleg en inrichting 
Deze terreinen moeten ingericht worden op een wijze dat langzaam verkeer 
steeds, veilig, direct en comfortabel kan functioneren. 
De ruimten worden qua materiaal en kleur sober, maar kwaliteitsvol ingericht.  
Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar beplantingen langsheen de openbare 
weg. Deze worden met oog voor de ecologische en ruimtelijke aspecten 
aangeplant en verzorgd. 
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Door de ‘lokale’ functie moet de inrichting zich nog scherper toespitsen op 
langzaam verkeer, dan in de zone voor wegenis. 
 

2.7 Voetgangers- en fietsverbinding 

2.7.1 Bestemming 
Deze verbindingen worden bestemd voor zacht verkeer (voetgangers en fietsers). 
Ander verkeer is enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden toegelaten, bv. 
dienstvoertuigen voor onderhoud en voor noodsituaties, brandweer,…. 
Voorschriften van onderliggende zones zijn ondergeschikt aan deze 
voorschriften. Deze voetgangers-en fietsverbinding wordt aangekleed met de 
nodige groenschermen, dit over minimaal 2 meter langs beide kanten.  

2.7.2 Aanleg en inrichting 
Op plan is de structuur van deze verbindingen ingetekend. De verbindende rol is 
daarbij essentiëel. Afwijkingen t.o.v. kunnen tot 30 m aan beide zijde van de 
aslijn.  
Deze verbindingen worden qua materiaal en kleur sober, maar kwaliteitsvol 
ingericht, rekening houdend met de bovengenoemde bestemmingen. De breedte 
van de fiets- en voetgangersverbinding moet minimaal 4 meter bedragen 
exclusief groenscherm.  
Deze groenschermen worden ingericht rekening houdend met de functie. Het 
subjectief veiligheidsgevoel van voetgangers en fietsers is belangrijk, maar ook 
de bufferende werking voor eventuele langsliggende hinderlijke functies.  
De knooppunten met de wegen gebeuren ongelijkgronds of sterk beveiligd.  
 
 

2.8 Reservatiestrook voor openbaar vervoer 
 
In deze strook kan openbaar vervoer op eigen bedding worden ingepast. Daarbij 
wordt vooral gedacht aan een trambedding. In combinatie met andere 
infrastructuren zal dit desnoods ongelijkgronds moeten gebeuren. 
 
Zolang deze strook niet voor bovenvermelde functie gebruikt wordt, kan tijdelijk 
verharding voor ontsluitingswegen en/of parking worden ingericht conform de 
regelgeving van de onderliggende zone.  
 
In deze strook kunnen echter geen gebouwen worden opgetrokken tenzij nodig 
voor één van in deze genoemde functies.  
 
Indien definitief beslist wordt dat de aanleg van een openbare vervoersas hier niet 
zinvol is mag wordt deze reservatiestrook opgeheven worden. Dit kan alleen 
maar tengevolge een algemene visie op het openbaar vervoer in Gent en indien 
er  een alternatieve ontsluiting met openbaar vervoer wordt voorzien bijvoorbeeld 
met autobussen. Een aanvullende mobiliteitsonderzoek zal dan nodig zijn op 
basis waarvan kan worden beslist. Bij beslissing om de reservatiestrook niet voor 
openbaar vervoer te gebruiken  gelden dan enkel nog de voorschriften voor 
onderliggende zone, en kan er volgens de voorschriften van deze onderliggende 
zone eventueel ook worden op gebouwd. 
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2.9 Bouwvrije strook 
 

2.9.1 Bestemming 
 
Langs de autosnelweg E17, de R4 en de Corneel Heymansstraat is een 
bouwvrije strook aangebracht. 
Op kaart staat deze strook ingetekend als overlay bovenop onderliggende zones. 
 
Deze zone is te beschouwen als een reserve- en veiligheidsstrook langs een 
belangrijke lijninfrastructuur. Enkel de diensten van het Vlaamse Gewest kunnen 
in deze zone infrastructuur, kunstwerken of gebouwen oprichten die noodzakelijk 
zijn voor het onderhoud en beheer van deze infrastructuur. In uitzonderlijke 
gevallen (indien geen andere oplossing mogelijk is) kan deze strook een 
gedeeltelijke bestemming 'Zone voor wegenis' krijgen. Onderliggende functionele 
zone verliest dan zijn geldigheid. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen aan de 
noordkant van het RUP bij de realisatie van een rond punt, conform de opties van 
de streefbeeldstudie R4 -West - zuidelijk deel en de mober (Tritel, eindrapport, 
januari 2003 in opdracht van Stad Gent). 
 

2.9.2 Bebouwing 
 
Een bouwvrije strook impliceert dat er niet mag gebouwd worden en dat er geen 
verharding mogelijk is. In dat geval lijkt het logisch dat deze strook met groen 
wordt voorzien, hetwelke een deel van de opgelegde groene ruimte in de 
onderliggende zoneringen kan omvatten. 
 
Zoals bepaald in de bestemmingsvoorschriften is bebouwing slechts in 
uitzonderlijke omstandigheden mogelijk. In dat geval worden de bouwhoogte, 
inplanting, vorm, en materiaalgebruik bepaald door de noodwendigheden van de 
infrastructuur in beheer door het Vlaamse Gewest. 
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