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wat is een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan?

legt voor het plangebied de bodembestemmingen vast

vervangt of verfijnt het bestaande gewestplan

geeft uitvoering aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: 
‘Vlaanderen open en stedelijk’

wordt voorafgegaan door onderzoek en studies (milieu-effecten
rapportage, mobiliteitsstudie, inrichtingsstudies, volumestudies, 
hoogbouw effecten rapportage,…)

bestaat uit een besluit van de Vlaamse regering met een aantal bijlagen 
(verordenende bijlagen: grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften; 
niet verordenende bijlagen: b.v. toelichtingsnota)
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waarom een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor stationsomgeving 
Gent Sint-Pieters?

figuur nog in te voegen:

stratenplan met aanduiding plangebied

bijhorende uitleg: 

plangebied betreft in hoofdzaak gebied ten westen van station
reorganisatie van spoorwegexploitatie => terreinen komen vrij voor 
nieuwe stedelijke ontwikkeling
potentie van plek o.a. bepaald door nabijheid van het station waarvan de 
capaciteit zal verdubbelen (naar 60.000 reizigers/dag)
bestemmingswijzigingen t.o.v. gewestplan noodzakelijk om nieuwe 
stedelijke ontwikkeling te kunnen vergunnen
gewestelijk plan omwille van bovenlokaal belang van het plangebied 
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concepten voor gewenste ruimtelijke structuur voor het plangebied

intensief ruimtegebruik in de 
stationsomgeving

knooppunt van stedelijk 
personenvervoer

coherente stationsplaats projectgebied verbonden met 
R4

een overgang van stad naar 
open ruimte

lineaire ontwikkeling als 
geluidscherm

opgehangen tussen slanke 
torens

werken met de topografie
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grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften

deelgebied 1: stationsomgeving 

deelgebied 2: stationsplaats

deelgebied 3: wegenis 

deelgebied 4: Logistiek Centrum Infrastructuur 

gemeenschappelijke aspecten voor de 4 deelgebieden
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grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften 

deelgebied 1: stationsomgeving

1.1. bestemming

1.2. busstation

1.3. densiteit van de gebouwde ruimte

1.4. functievermenging

1.5. hoogte van de gebouwen

1.6. inrichting: inplanting van de gebouwen - buitenruimte

1.7. parkeerplaatsen
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grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften 

deelgebied 1: stationsomgeving 

1.1. bestemming

verweving van functies: 

kantoren, wonen, winkels voor dagelijkse aankopen, horeca, 
recreatieve voorzieningen

drie deelgebieden: A, B en C:

overgang vormen in oost-west richting tussen stad en open ruimte

grootte en hoogte van de gebouwen, programma,                   
aantal parkeerplaatsen, inrichting van publieke buitenruimte    
verschilt in A, B en C
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grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften 

deelgebied 1: stationsomgeving 

1.3. densiteit van de gebouwde ruimte

bruto vloeroppervlakte tussen 170.000 m² en 220.000 m²

in zone A: 76.500 m² < V < 99.000 m²

in zone B: 59.500m² < V <   77.000 m²

in zone C: 34.000 m² < V <   44.000 m²
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grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften 

deelgebied 1: stationsomgeving 

1.4. functievermenging

in elke zone:                                    
een minimum aandeel woningen    
een maximum aandeel kantoorruimte 

gelijkvloers van de gebouwen moet de 
leefbaarheid en de sociale controle 
van de publieke buitenruimte 
vergroten
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grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften 

deelgebied 1: stationsomgeving 

1.5. hoogte van de gebouwen

45°-regel 
uitzonderingen:

hoekgebouw aan stationsplein

slanke torens
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grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften 

deelgebied 1: stationsomgeving 

1.6. inrichting: inplanting van de gebouwen - buitenruimte

verplichte bouwlijnen 

in zone A: verharde open ruimte
in zone B: stadstuinen
in zone C: park

bouwvrije zone
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deelgebied 4: Logistiek Centrum Infrastructuur 
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grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften 

deelgebied 3: wegenis

ontsluitingsweg in verbinding met R4



AROHM - Afdeling Ruimtelijke Planning  - 7 maart 2006 Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap

27

grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften 

deelgebied 3: wegenis

Koningin Fabiolalaan 
entreeplein
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grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften

deelgebied 1: stationsomgeving 

deelgebied 2: stationsplaats

deelgebied 3: wegenis 

deelgebied 4: Logistiek Centrum Infrastructuur
(infrastructuurwerken in functie van de spoorwegexploitatie)

gemeenschappelijke aspecten voor de 4 deelgebieden
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grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften 

gemeenschappelijke aspecten voor de 4 deelgebieden

interne ontsluitingsweg

pad doorheen het plangebied

geluidsscherm

ondergrondse parkeerruimte met pendelparking

inrichtingsstudie

advies overheden
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grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften 

gemeenschappelijke aspecten voor de 4 deelgebieden

interne ontsluitingsweg 
pad doorheen het plangebied
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goedkeuringsprocedure – openbaar onderzoek

openbaar onderzoek tot 27 april 2006

plan ter inzage op:
- Administratief Centrum Stad Gent, loket Stedenbouw en Openbaar Domein
- Infopunt Project Gent Sint-Pieters
- Ministerie van de Vlaamse gemeenschap te Brussel

opmerkingen schriftelijk indienen

na het openbaar onderzoek:
- Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening geeft advies aan regering
- regering keurt het ruimtelijk uitvoeringsplan principieel goed
- Raad van State geeft advies aan regering
- regering keurt het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief goed
- beslissing van regering verschijnt in Belgisch Staatsblad
- ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking
termijn: begin 2007 ruimtelijk uitvoeringsplan in werking

www.ruimtelijkeordening.be
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