




Gedeeltelijke wijziging RUP nr 60 Akkerhage/Ottergemsesteenweg 
 
Voorschrift  

 

2.3 Zone voor gemengd project 

Bestemming 
 
Deze zone wordt bestemd voor harde recreatieve functies zoals een voetbalstadion met 
multifunctionele grasmat, distributiebedrijven en grootschalige kleinhandel. Erbij horende kantoren en 
logistieke functies kunnen ook. Voor een megadancing is er ook plaats, alsook een sport-en/of 
zakenhotel met meeting- en congresfaciliteiten. Ook kantoorachtigen zijn toegelaten. 
 
 
Er 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 11.000 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 2.000 m² is toegelaten. Er 
moeten garanties worden ingebouwd dat deze functie niet hinderend is voor andere toegelaten 
functies zoals bestaande en mogelijks nieuwe hotels.  

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

 
Nevenbestemmingen : (netto vloeroppervlakte) 
De nevenbestemming mag in deze zone tot 55% bvo van het totaal bedragen.) 
 
• Kleinhandelszaken : Commerciële activiteiten 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, waaronder werkplaatsen voor wetenschappelijke ontwikkelingen. Voor deze 
kantoorachtigen is in deze zone maximaal 24.000 m² toegelaten. 

 
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 
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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 voetgangers-en fietszones. Daarbij worden dan de infrastructuurwerken 
dermate geconcipieerd 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 moeten worden nageleefd (zoals aanpassing infrastructuur voor autoverkeer, en maatregelen 
om het fietsgebruik te bevorderen). 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. 

 
Inplanting 
De gebouwen zijn vrij in te passen op de percelen, er zijn met andere woorden geen verplichte 
bouwlijnen opgelegd. Behoudens ingeval de maximaal toegelaten bouwhoogte wordt gerealiseerd (cf 
infra) en voorzover dit stedenbouwkundig verantwoord is, kan er gebouwd worden tot tegen de 
zijdelingse perceelsgrens. Hiertoe is de toestemming van de aanpalende eigenaar vereist. 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. Er blijft aandacht voor 
bezonning van aanpalende percelen.  
In elk geval zal compacte bebouwing worden nagestreefd. 
 
De totale oppervlakte van verharding en bebouwing mag tot maximaal 90% van de 
perceelsoppervlakte bedragen. Parkeren gebeurt bij voorkeur niet alleen in open lucht maar gebeurt 
best onder, op of in een gebouw. 
 
 
Bouwhoogte 
De maximum bouwhoogte in deze zone bedraagt 40 meter. De minimum bouwhoogte voor 
hoofdgebouwen bedraagt 9 meter. Voor bijgebouwen is geen minimale bouwhoogte opgelegd. 
De maximum bouwhoogte mag dan enkel gerealiseerd worden tot op een afstand tot de perceelgrens, 
gelijk aan de helft van de bouwhoogte, zijnde 20 meter.  
 
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 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.  
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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.  Architectuurkwaliteit is daarbij 
uiteraard belangrijk. 
 
Architectuur  
In deze zone 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 stedenbouwkundige 
aanvraag 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 meter bedragen. 
 
 
Informatieve inrichtingsstudie  
Bij elke vergunningsaanvraag binnen dit gebied wordt een inrichtingsstudie, met inbegrip van een 
belichtingsplan, gevraagd. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning door de terreinbeheerder en 
wordt als dusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke 
procedure voor de behandeling van deze aanvragen. De inrichtingsstudie is een informatief document 
voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag 
in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de in deze zone toepasselijke stedenbouwkundige 
voorschriften. 
Bij elke nieuwe vergunningsaanvraag kan het dossier hetzij een bestaande inrichtingsstudie bevatten, 
hetzij een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie. Daarbij moet alleszins rekening worden gehouden 
met de reeds gerealiseerde elementen binnen het gebied.  
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