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Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham’ is 
gelegen in Destelbergen, Melle en Wetteren 

 

Het GRUP bestaat uit de volgende documenten: 

- Bijlage I. Verordenend grafisch plan 

- Bijlage II. Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

- Bijlage IIIa. Toelichtingsnota – tekst 

- Bijlage IIIb. Toelichtingsnota – kaarten 

- Bijlage IV. Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd 
die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een 
kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie 

- Bijlage V. Plan-MER 

 

 

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham 

de ontwerpers  

Griet De Mulder       -       Beatrijs Aelterman  

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van                          
houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zeeschelde 
Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham’. 

 

 

de minister-president van de Vlaamse Regering de Vlaamse minister van Justitie en 
Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 

Jan JAMBON Zuhal DEMIR 

 

 



 
 

 

  

 
 

  



 
 

 

  

 
 

 

 
Dit gebied behoort tot de bestemmingscategorie ‘landbouw’. 

Artikel 1. Agrarisch gebied met ecologisch belang 

Artikel 1.1   

Het gebied is bestemd voor beroepslandbouw. 

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven 
zijn toegelaten. 

Het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies is niet toegelaten. 

In het agrarisch gebied met ecologisch belang zijn de bovenvermelde handelingen slechts 
toegelaten voor zover de natuurwaarden van het gebied in stand gehouden worden. 

Alle handelingen voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het 
natuurlijk milieu en de landschapswaarden zijn toegelaten. 

Artikel 1.2   

Handelingen die nodig of nuttig zijn voor: 

- het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien, 

- het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de rivier- en beeksystemen, de 
waterkwaliteit en de verbindingsfunctie, 

- het behoud, het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het beheersen van 
overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing bestemde gebieden 
en het voorkomen van droogte, 

- het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing en infrastructuren tegen 
overstromingen 

zijn toegelaten voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van de technieken van natuurtechnische 
milieubouw. 

De in artikel 1.1 genoemde handelingen kunnen slechts toegelaten worden voor zover ze 
verenigbaar zijn met de waterbeheerfunctie van het gebied en het waterbergend vermogen van 
rivier- en beekvalleien niet doen afnemen. 

 

 
Dit gebied behoort tot de bestemmingscategorie ‘natuur en reservaat’. 

Artikel 2. Natuurgebied 

  

Artikel 2.1   

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het 
natuurlijk milieu en bos. 

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling 
van de natuur, het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden zijn toegelaten. 

Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur in functie van de sociale, educatieve en 
recreatieve functies van het natuurgebied is toegelaten voor zover de ruimtelijk-ecologische 
draagkracht van het natuurgebied niet overschreden wordt. 



 
 

 

  

 
 

 

Artikel 2.2   

Handelingen die nodig of nuttig zijn voor: 

- het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien, 

- het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de rivier- en beeksystemen, de 
waterkwaliteit en de verbindingsfunctie, 

- het behoud, het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het beheersen van 
overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing bestemde gebieden 
en het voorkomen van droogte, 

- het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing en infrastructuren tegen 
overstromingen 

zijn toegelaten voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van de technieken van natuurtechnische 
milieubouw 

De in artikel 2.1 genoemde handelingen kunnen slechts toegelaten worden voor zover ze 
verenigbaar zijn met de waterbeheerfunctie van het gebied en het waterbergend vermogen van 
rivier- en beekvalleien niet doen afnemen. 

 

Artikel 2.3   

 
Aanduiding in overdruk 
Het gebied behoort tot de bestemmingscategorie van de grondkleur. 

Het in overdruk aangeduide gebied is een grote eenheid natuur. 

  

Overdruk – symbolisch  
Deze overdruk heeft geen eigen bestemmingscategorie, maar volgt de bestemmingscategorie van 
de grondkleur.  

Artikel 3. hoogspanningsleiding  

In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle handelingen toegelaten voor de aanleg, 
exploitatie en de wijzigingen van een hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. Bij de 
beoordeling van de aanvragen voor vergunningen voor een hoogspanningsleiding en 
aanhorigheden wordt rekening gehouden met de in grondkleur aangegeven bestemming.  

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en 
wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang worden gebracht.  

 

 




