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1 Situering  
1.1  Op mesoschaal 
 
Het plangebied situeert zich 
ten zuiden van het 
stadscentrum op de grens met 
Merelbeke. Het ligt net ten 
zuiden van de spoorlijn 
Oostende-Brussel en ten 
noord-oosten van de 
verkeerswisselaar E40-E17. 
Qua autobereikbaarheid is er 
een heel goede ontsluiting 
zowel naar de E-wegen als 
naar de grote ring rond Gent 
R4 in wijzerzin. In 
tegenwijzerzin is het wachten 
op een vervollediging van 
infrastructuur. 
Openbaar vervoersontsluiting 
is minder voorzien. 
 

1.2  Op microschaal 
 

Het RUP Akkerhage-
straat/Ottergemsesteen-
weg vervangt het 
voormalige BPA 
Akkerhagestraat / Otter-
gemsesteenweg delen A 
en B, en neemt er nog 
een stukje bij, samen 
goed voor ongeveer 35 
ha. Het nieuwe RUP 
grenst niet aan andere 
BPA/RUP’s. Aan de 
westkant vormt de E17 
een grens en aan de 
Noordkant de Corneel 
Heymanslaan. De 
oostgrens wordt 
gevormd door een deel 
van de Ottergemse-
steenweg-Zuid en een 
bedrijfsterrein. De 
zuidkant wordt begrensd 
door de R4. 
 

Topografische kaart met RUP-grens in overdruk 
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2 Bestaande toestand 
2.1 Juridisch-stedenbouwkundig 
Het gewestplan van “Gentse en 
kanaalzone” werd goedgekeurd bij 
K.B. op 14 september 1977 (B.S. 8 
oktober 1977), en aangepast op 
28/10/1998. 
Het gebied binnen de RUP-grenzen 
ligt ten dele in industriegebied 
binnen dat Gewestplan (zuidelijk 
deel), en gebied voor gemeen-
schapsvoorziening en openbare 
nutsvoorzieningen (noordelijk deel). 
 
 
 
    Gewestplan Gentse  en Kanaalzone

Industriegebied 
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Het BPA 60A  Akkerhage-
straat Deel A/Ottergemse-
steenweg werd 
goedgekeurd bij M.B. op 10 
september 1987. Het BPA 
nam de bestemmingen van 
het gewestplan van 1977 
ten dele over, 
industriegebied en 
gebieden voor 
gemeenschapsvoor-
zieningen en openbare 
nutsvoorzieningen.  
In het BPA werd een grote 
zone ingetekend als zone 
voor overdekte markt en 
nevenaktiviteiten omwille 
van de aanwezigheid van 
de groothandelsmarkt. 
Daarrond werd een zone 
voor bedrijven voorzien. In 
het noorden werd een zone 
voor horecabedrijven en 
diensten ingetekend, 
compatibel met het toen al 
aanwezige hotel.  
 
Bij M.B. van 28/10/1998 
werd het gewestplan 
gedeeltelijk herzien, maar 
dit had geen invloed op het 
BPA 60A.  

BPA Akkerhagestraat Deel A/Ottergemsesteenweg  
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Bijzonder plan van aanleg 
 

60A Akkerhagestraat deel A/ Ottergemsesteenweg : voorschriften 
 

1 Bestemming 
Kolom 1 
Nummer van het artikel 
 
Kolom 2 
Aanduiding van de bestemming 
 
Kolom 3 
Grafische aanduiding van de bestemming 
 
Kolom 4, 5 
Hoofdbestemming, dit omvat minimum 70 % van de gebruiksoppervlakte. 
Hd de zone is bestemd voor het oprichten van een overdekte markt, stapelplaatsen en gebouwen met 

betrekking tot de markt, zoals een dienstwoning, verbruikersgelegenheden enz..., de aanleg van 
wegen parkeerplaatsen en beplantingen. 

Hh de zone is bestemd voor hotelbedrijf en er met samenhangende activiteiten. 
I De zone is bestemd voor het inplanten van lichte nijverheid en ambachtelijke bedrijven met niet 

hinderend karakter. 
Nt De zone is bestemd voor buffergroen, binnen deze zone mogen géén bouwwerken worden 

opgericht ; het inrichten van parkeerplaatsen onder bomen is toegelaten mits de opp. niet meer 
bedraagt dan 35 % van de opp. van de strook 

V De zone is bestemd voor de aanleg van wegen met een verkeersfunctie, aansluiting op de 
autosnelweg zijn niet toegelaten. 

 
Volume vormgeving materialen 
Kolom 19 
Maximale terreinbezetting uitgedrukt in het procent van de totale perceeloppervlakte. 
 
Kolom 20 
De vloerindex V/T waarvan V de som der vloeroppervlakten van al de bouwlagen. (dakterras niet inbegrepen) 
en T de terreinoppervlakte is. 
Kolom 23 
Bouwhoogte 
De bouwhoogte wordt gemeten vanaf het maaiveld tot de bovenrand van de kroonlijst. 
 
Kolom 24 
Dakvorm 
T overwegend platte of licht hellende daken. 
D Killende dalen 
 
Kolom 26 
Materialen 
X : Alle gevels dienen op een evenwaardige wijze, met zorg te worden ontworpen.  Uitbreidingen dienen qua 
uitzicht aan te sluiten met de reeds bestaande gebouwen. 
 
Kolom 28 
X : Afsluiting van de terreinen dienen met levende hagen, of houtwallen te worden gerealiseerd.  Wanneer 
draadrasteringen, noodzakelijk zijn, dienen deze met begroeing of aanplanting te worden verdoken. 
 
Kolom 29 
Parkeerstroken 
X : De parkeerstroken dienen met zorg te worden aangelegd, en met beplanting ingekleed, zie ook D3. 
 
Kolom 30 
Beplanting 
X : Alle aanplantingen dienen met streekeigen beplanting te worden uitgevoerd.  
Y : De gebouwen dienen t.o.v. de omliggende gronden met een andere bestemming dan lichte nijverheid, met 
hoge groenaanplantingen te worden afgeschermd. 
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Bijzondere bepalingen 
 
Verbodsbepalingen 
Behoudens de normale onderhoudswerken zijn alle werken verboden die een toestand in tegenstrijd met dit 
plan en voorschriften zouden bestendigen of uitbreiden. 
 
Publiciteit 
De geldende reglementering ter zake is van toepassing. 
Parkeergelegenheden 
De geldende reglementering ter zake is van toepassing. 
 
Algemene aanduidingen in de tabellen 
z.p. deze aanduiding beduidt zie plan ; de aangeduide cijfergegevens van het plan moeten gevolgd worden. 
___ deze aanduidinge wijst erp dat terzake géén berperkingen worden opgelegd. 
 

 Deze aanduiding wijst erop dat het criterium niet van toepassing is. 
 
(1) (2).... deze aanduidingen wijzen op aanvullende vermeldingen met overeenstemmend nummer in kolom 

32 « aanvullend opmerkingen ». 
 
Aanvullende opmerkingen 
(1) wanneer een wachtgevel aanwezeig is op de perceelgrenzen mag hier bij worden aangesloten. 
 
(2) voor het oprichten van silo’s is een max. bouwhoogte toegelaten tot 24 m. 
 
 

Op 16 oktober 1984 werd BPA 60 Akkerhagestraat/Ottergemsesteenweg Deel B 
goedgekeurd bij MB. 
Dit BPA sluit aan de op de zuidgrens van BPA 60A en voorziet in een zone voor 
lichte nijverheid en ambachtelijke bedrijven (volgens het toenmalige artikel 17) 
omzoomd met een groenbuffer. 
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2.2 Huidig grondgebruik 
 
De groothandelsmarkt is duidelijk als herkenbaar volume aanwezig. Het 
bouwwerk was lange tijd, en misschien nog steeds, de grootste gelamineerde 
houten spantenconstructie in België. De rand daar rond wordt ingenomen door 
grote en kleinere bedrijven. De bedrijven zitten vooral in de sfeer van distributie, 
dit zal niet vreemd zijn aan de goede autobereikbaarheid.  Ongeveer 10 van de 
35 ha is bebouwd. 
Een 25-tal bedrijven gebruiken eigen gebouwen, daarnaast zijn er ook nog 
bedrijven gevestigd in de gebouwen van de groothandelsmarkt zelf. 
Bedrijfstakken : Sommige bedrijven vervaardigen en/of bereiden eetwaren. 
Sommigen ervan staan ook in voor verspreiding van bijvoorbeeld warme 
maaltijden. Niet alleen voeding voor de mens, maar ook voor dieren, wordt in dit 
gebied aangemaakt. Daarnaast zijn er ook bedrijven die digitale support 
aanbieden en sommigen produceren ook in de wereld van plastics. 
Aan de noordkant is naast het Holiday Inn hotel een tweede hotel bijgekomen.  

 

Luchtfoto 1996 
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3 Probleemstelling 
 

3.1 Historiek 
 
• Een eerste BPA met KB 17/5/1960 werd gevolgd door nieuwe besluiten van 

16/10/1963 en 23/3/1971. Deze plannen voorzagen ten westen van 
Ottergemsesteenweg een zone voor openbaar nut en later 
groothandelsmarkt. 

• Deze zoneringen waren ook basis bij de opmaak van het Gewestplan. 
• Ondertussen waren er ook andere bedrijven ingeplant rond de 

groothandelsmarkt. 
• Deze situatie werd bestendigd bij MB van 16/10/1983 en vervolgens met een 

gedeeltelijke en gemotiveerde afwijking op gewestplan nog eens gewijzigd op 
10/9/1987. Zowel de groothandelsmarkt als er rond liggende bedrijven werden 
bestendigd en nieuwe bedrijven konden worden ingepast. Het hotel kon 
worden verantwoord als zinvol in een industriëel gebied naast een E-weg ter 
hoogte van de Stad Gent.  

 
 

3.2 Reden opmaak RUP 
 
• Reeds lange tijd wordt al gezocht naar een nieuwe locatie voor het 

voetbalstadium van KAA-Gent. De huidige locatie zorgt dikwijls voor hinder in 
de woonbuurt binnen Gentbrugge. 

• In die zoektocht werden verschillende mogelijke inplantingsplaatsen bekeken.  
• Toen bleek dat de accommodatie van de groothandelsmarkt eigenlijk niet 

meer aangepast is aan de huidige noden, kwam een nieuwe opportuniteit aan 
het licht. Het inpassen van een nieuw voetbalstadion in een bedrijvenzone 
zou niet alleen een commerciëel haalbaar project kunnen opleveren, maar 
meteen ook ruimte bieden aan nieuwe bedrijven. Bij middel van een gemengd 
project, waarbij bedrijven en voetbalstadion tot een gemeenschappelijk 
geheel zouden gaan behoren, kan men tot synergie komen.  

• De locatie van de groothandelsmarkt leek daarvoor geschikt. Aangezien de 
inpassing van een voetbalstadion in het huidige BPA niet toegelaten is, werd 
geopteerd om het bestaande BPA aan te passen. De goede 
autobereikbaarheid van de locatie, de mogelijke ruimte om ook te kunnen 
voldoen aan de benodigde parkeerplaatsen, het niet hinderen van het 
voetbalgebeuren voor omliggende functies en ook de compatibiliteit in 
gebruiksuren met andere aktiviteiten in het gebied, lagen voor de hand om 
deze optie verder uit te werken. 

• Bij de opmaak van het RSG (ruimtelijk structuurplan Gent) werd recent ook 
gekozen om dit gebied ‘E17 R4 Groothandelsmarkt’ het profiel te geven van 
‘terrein voor specifieke voorzieningen en distributie. Onder specifieke 
voorzieningen kunnen bijvoorbeeld worden verstaan : recreatieve functies die 
hinderend kunnen zijn binnen andere stedelijke gebieden, zoals bijvoorbeeld 
een megadancing, voetbalstadion. In elk geval wordt een verdere uitbouw van 
de activiteiten op de site voorzien, in de sfeer van distributie en 
groothandelsgebeuren. Kantoorachtigen en kantoren kunnen daar in beperkte 
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mate ook bij horen.  Een goede ontsluiting met openbaar vervoer is daarbij 
een essentiële voorwaarde. 

 

4 Visies 
4.1 Vroegere studies 

4.1.1 Streefbeeldstudie R4-west, zuidelijk deel 
De ontsluiting met de E17, aan de noordkant zal zich in de toekomst vertaald zien 
in twee ronde punten. Kaart 20 uit de streefbeeldstudie toont dit aan. 
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Kaart 22 toont de zuidelijke ontsluiting in het gebied van het RUP. Met betrekking 
tot het ‘knooppunt 23’ (dit is het kruispunt tussen R4 en Ottergemsesteenweg 
Zuid) lezen we : 
“De bestaande brug over Ringvaart wordt verbreed om Corneel Heymanslaan 
over R4 te trekken. Aan beide zijden van Ringvaart wordt deze laan aangesloten 
op R4.  
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Hierdoor wordt de zone van groothandelsmarkt volledig op R4 aangesloten en 
ook de nieuw eventueel te ontwikkelen zones op het Schelde-eiland (Flanders 
Businesspark en Kappetragel). De nieuw aan te leggen zuidelijke tak  wordt 
gebundeld met E40 om ruimte te besparen en om bruglengtes te beperken. Een 
weg langs de westelijke Schelde-oever zal voor de ontsluiting van Domo en het 
gebied Heerweg-noord zorgen. Hiervoor zal de bestaande Nieuwescheldestraat 
worden verbreed en rechtdoor getrokken. Hiervoor moet de kade van het 
Scheldekanaal worden aangepast.” 
 
 

4.2 Het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen 
 
Gent bevindt zich in de Vlaamse ruit binnen het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen. De omgeving van de groothandelsmarkt bevindt zich ook in de 
afbakening van het grootstedelijk gebied Gent. En dat betekent automatisch ook 
dat het deel uitmaakt van een economisch knooppunt. De plek is omringd door 
lijninfrastructuren van betekenis. De spoorlijn Oostende-Brussel passeert ten 
noorden, de E17 als primaire weg passeert ten westen,  de Schelde passeert ten 
zuiden en ten oosten. 
 
 

4.3 Het Ruimtelijk Structuurplan Gent 
 
In RSG wordt de omgeving van de groothandelsmarkt besproken in het hoofdstuk 
van de zuidelijke mozaïek (p 29 - richtinggevend deel). 
 
Gekoppeld aan de groothandelsmarkt en de sterke autobereikbaarheid worden 
voedings- en lichte logistieke bedrijven aangetrokken; de grootschalige 
voorzieningen blijven in dit gebied aanwezig. De zuidelijke mozaïek ontwikkelt 
zich met dit alles vooral tot de nieuwe kennispoort van de stad.  
 
Onder de hoofding van de regionale bedrijventerreinen (3.4.2.2.) wordt nog eens 
de omgeving van de groothandelsmarkt vernoemd. Daarbij merkt men ook op dat 
de sluiting van de R4 in het zuiden, de mogelijkheid moet bieden om bij verdere 
ontwikkeling van dit gebied, op die R4 rechtstreeks aan te sluiten. 
Uiteindelijk catalogeert men deze omgeving bij de zone voor ‘specifieke 
voorzieningen en distributie’. 
 
Het RSG vermeld een aantal ontwikkelingsperspectieven met betrekking tot 
geluidshinderlijke recratievormen zoals dancings en een voetbalstadion. De site 
van de groothandelsmarkt wordt in dit hoofdstuk uitdrukkelijk geselecteerd als 
locatie die voor dergelijke functies in aanmerking komt. De daaraan gekoppelde 
ruimtelijke randvoorwaarden, nl een efficiënt ruimtegebruik (compact en 
meerlagig, combinaties met andere functies), een vlotte afwikkeling van het 
autoverkeer en een voldoende afstand van woonzones en natuurkernen, zijn 
eveneens vervuld.  
De bij het stadion voorziene functies zoals kantoren, kantoorachtigen, 
grootschalige kleinhandel, enz. zijn stuk voor stuk in overeenstemming met de 
categorisering en de programmatie die op diverse plaatsen in het RSG is 
opgenomen.   
Kaarten 84 (gewenste ruimtelijke economische structuur) en 86 (differentiatie 
bestaande bedrijventerreinen nemen de site Groothandelsmarkt op.  
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Ook kaart 98 toont in de structuurschets voor de zuidelijke mozaïek ook een 
aanduiding voor 'geluidshinderende recreatie'. 
 
De groothandelsmarkt krijgt categori II.2, meer bepaald gelegen langs één van de 
7 (al dan niet woon-)steenwegen, waar kantoorgebouwen tot 10.000m² zijn 
toegelaten (tabel 73), exact het aantal dat als maximum in het RUP is 
opgenomen. Voor kantoorachtigen is in tabel 71 een maximum van 24.000  m² 
vermeld voor bedrijventerrein Groothandelsmarkt, exact het aantal dat als 
maximum in het RUP is opgenomen.  
Voor kleinhandel voorzien kaart 89 en tabel 74 en 75 voor de site van de  
groothandelsmarkt een categorie IV, wat een maximum van 12.000m² 
verkoopsoppervlakte toelaat, met bepaalde beperkingen afhankelijk van het soort 
goederen dat aangeboden worden; dit is exact het maximum met de daaraan 
gekoppelde beperkingen die in  het RUP opgenomen zijn.  
Een zakenhotel wordt beschouwd als een normaal onderdeel van een modern 
bedrijventerrein dat als profiel distributie, kennisbedrijvigheid en specifieke 
voorzieningen heeft, profiel dat voor het terrein rond de groothandelsmarkt  is  
bepaald in het RSG. 
 
In het  ministerieel besluit van 9 april 2003 waarmee Vlaamse Minister Dirk Van 
Mechelen het RSG heeft goedgekeurd, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de 
bouw van een voetbalstadion op de site van de groothandelsmarkt als zijnde een 
optie van het RSG. De minister vindt dat het project ook perfect binnen het 
grootstedelijk gebied past.  
 
 
 

4.4 Mober ‘Groothandelsmarkt’ definitief eindrapport 
jan.2003 

Naar aanleiding van de voorbereidingen van een mogelijke inpassing van een 
gemengd project met integratie van voetbalstadion (20.000 zitplaatsen) werd een 
doorrekening gemaakt op vlak van mobiliteit.  
Conclusies van die mober hebben betrekking op :  
1. ontsluitingsinfrastructuur autoverkeer : aan de zuidkant wordt het rond punt uit 

de streefbeeldstudie overgenomen. Omwille van een optimale dimensionering 
is extra publieke ruimte nodig. 

2. Openbaar vervoer :  conform de richtlijnen van RSG moet een optimale 
ontsluiting met openbaar vervoer kunnen. Een reservatiestrook voor tram 
wordt best voorzien, maar een ontsluiting met bussen en shuttles is misschien 
nog een betere oplossing. 

3. Fietsverkeer en voetgangers : de verbinding tussen een grote parking en het 
stadion gebeurt best ongelijkgronds. Verder zijn er voorstellen voor inpassing 
van nieuwe fiets-en wanderoutes die een vlotte verbinding in verschillende 
richtingen mogelijk maken.  

4. Parkeren : naast een dimensionering van de parkings op het terrein, wordt 
ook rekening gehouden met parkeren op afstand. Daarvoor worden 
bestaande parkeerinfrastructuren gebruikt en shuttles ingeschakeld. 

5. Bijkomende elementen die het mobiliteitseffect op dit gebied kunnen 
temperen, worden ook aangereikt. 
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4.5 Mobiliteitsplan Gent (fase 3) : algemene zaken 
 
Dit plan legt de krachtlijnen vast voor de mobiliteitsorganisatie de volgende 5 à 10 
jaar. Het is opgemaakt in samenspraak met de verschillende partners (NMBS, De 
Lijn, Vlaams gewest). 
 
De goedkeuring is een voorwaarde om verder in aanmerking te kunnen komen 
voor allerlei infrastructuurwerken op gewestwegen en nieuw openbaar vervoer. 
 
Het nieuwe RUP is compatibel. 
 
 

4.6 Afbakening grootstedelijk gebied. 
 
De studie "afbakening grootstedelijk gebied Gent - voorstel tot afbakening", 
augustus 2002, in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Arohm, Afdeling Ruimtelijke Planning, vormt basis voor de opmaak van een 
Gewestelijk RUP. 
Pagina 80 vermeld onder de hoofding 7.3 Gewenste structurele bedrijvigheid, in 
tabel 15 de ambitieniveau's voor bestaande regionale bedrijventerreinen.  
Voor Groothandelsmarkt is het ambitieniveau herprofilering en herstructurering tot 
gemengd regionaal bedrijventerrein via het herinrichten (incl.herverkaveling), 
verbeteren ontsluiting R4, aanleg buffer, behoud zonevreemde elementen, 
voetbalstadion als onderdeel van herontwikkeling bedrijvigheid.  
 
 

5 Doelstellingen voor het nieuwe RUP 
 
• De mogelijke inpassing van een gemengd project van economische en harde 

recreatieve functies.  
• Bij economische functies wordt een voorkeur gegeven aan distributie-gerichte 

functies, gezien de autobereikbaarheid. Kantoren, kantoorachtigen en handel 
zijn eveneens toegelaten.  

• Bij harde recreatieve functies wordt gedacht aan een voetbalstadion en 
eventueel een mega-fuifzaal. 

• Het behoud van bestaande functies in de kmo-sfeer, gericht op distributie is 
een doelstelling.  

• Het behoud van de bestaande horeca is ook een uitgangspunt. 
• De verwerking van de resultaten van de mober, geënt op het ‘streefbeeld R4-

west zuidelijk deel’ is eveneens een fundament voor het RUP. 
 
 

6 Concepten voor het nieuwe R.U.P. 
6.1 Verkeer 
In het RUP worden de modellen van het ‘streefbeeld R4 west zuidelijk deel’ 
gevolgd. Dit betekent de inpassing van een rond punt aan de zuidkant van het 
RUP. Twee meer noordelijk gelegen ronde punten vallen net buiten de 
begrenzing van het RUP. 
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Verder is er een nieuwe fietsontsluiting voorzien van de brug die van ‘het eilandje’ 
komt via een ‘veilige’ verbinding langs de rotonde, richting Schelde aan de zuid-
oost kant. Een link met de groenas moet daar dan voorzien worden, maar dit valt 
buiten het RUP.  
Er bestaan ideeën om in de toekomst langs de oevers van de Schelde op deze 
hoogte een opstapplaats te voorzien om met een boot richting stadscentrum te 
varen. Deze voetgangersonsluiting zou in dat geval ook een link kunnen 
betekenen tussen een autocarparking die verbinding geeft met de R4 en deze 
opstapplaatsen voor boten.  
 
Parkeren wordt ingebed in zones voor bedrijven zodat wat dat betreft flexibiliteit 
mogelijk blijft. 

6.2 Stedenbouwkundige inpassing 
Het stedenbouwkundig concept behoudt in grote lijnen de bestaande toestand. 
Morfologisch en functioneel is de huidige toestand mbt bestaande bedrijven 
aanvaardbaar. Vandaar dat een wijziging zich dan ook niet opdringt. De ompoling 
van de zone voor overdekte markten en diensten naar een gemengde zone 
waarbinnen harde recreatieve functies ook aan de orde zijn, ligt hier voor de 
hand. De compatibiliteit is mogelijk. 
Omwille van deze functies is toch een ruime mate van flexibiliteit voorzien waar 
het gaat over morfologie. 
Het concept van een voetbalstadion met bijhorende functies is op zijn plaats 
omwille van de mogelijke alternatieve ontsluitingen zowel naar automobiliteit, als 
naar te ontwikkelen openbaar vervoer. De complementariteit in gebruiksuren 
maken dit samengaan ook aanvaardbaar. En daarenboven is een gemengd op 
die manier ook economisch haalbaar. 

6.3 Groen  
Er zijn geen afzonderlijke groene zones voorzien. Per zone wordt voorzien in een 
percentage groen, dat afhankelijk van factoren, zal moeten worden ingepast.  
 
 

7 Beschrijving van de verschillende 
bestemmingszones 

In het nieuwe RUP zijn volgende zones opgenomen : 
• Zone voor bedrijven 
• Zone voor gemengd project 
• Zone voor horeca 
• Zone voor wegenis 
• Zone voor lokale wegenis 
 
In overlay zijn volgende structurerende elementen en zones aangeduid :  
• Voetgangers-en fietsverbindingen 
• Reservatiestrook voor openbaar vervoer 
• Bouwvrije strook  
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8 Op te heffen voorschriften 
 
De bestaande oude BPA's komen te vervallen bij goedkeuring van het nieuwe 
RUP.  Dit betekent dat volgende zones en gelinkte voorschriften uit de oude 
BPA's worden geannuleerd : 
 
BPA 60, Akkerhage Deel A, Ottergemsesteenweg :  
• Zone voor buffergroen 
• Zone voor wegen 
• Zone voor lichte nijverheid en ambachtelijke bedrijven met niet hinderend 

karakter 
• Zone voor horecabedrijven en diensten 
• Zone voor overdekte markt en nevenactiviteiten 
 
BPA 60, Akkerhagestraat/Ottergemsesteenweg, Deel B 
• Zone voor buffergroen 
• Zone voor lichte nijverheid en ambtelijke bedrijven 
 
In het gewestplan komt binnen de grenzen van het nieuwe RUP volgende zone te 
vervallen : 
• Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. 
• Industriegebieden 
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