
 

Opmerkingen en suggesties bij RUP Groen (RUP 169) 

 
 
Beste leden van de Gecoro, 
 
Op 29 september 2020 stelde de gemeenteraad het ontwerp-RUP Groen 
(RUP 169) voorlopig vast. Daarbij waren ook al onteigeningsplannen en een 
flankerend landbouwbeleid.  
 
Gents MilieuFront is tevreden over het feit dat de stad Gent echt en proactief 
werk maakt van meer groen en om groen voor de toekomst te beschermen.  
En dat is nodig. Gent beschikt over weinig openbaar groen in en buiten de 
stad. Ook voldoet de stad Gent niet altijd aan haar eigen groennorm (10m² 
wijkpark (minstens 1 ha groot, per inwoner, op 400 m wandelafstand) voor 
elke Gentenaar). 
 
Dankzij Groen RUP Groen neemt de totale oppervlakte bestemd 
groengebied in Gent met ongeveer een vijfde toe. 373 hectare - zo’n 560 
voetbalvelden - krijgen in één klap een groene bestemming! Zowel de 
groene herbestemming van ongeveer 257 hectare bestaand groen als de 
bijna 116 hectare bijkomend groengebied die in het Groen RUP zijn 
voorzien, krijgen dus onze volledige steun. 
 
Gents MilieuFront vindt het positief dat het plan ook vergezeld wordt van 
onteigeningsplannen voor een aantal gebieden en dat er gewerkt wordt aan 
een flankerend landbouwbeleid. Het is de eerste keer dat de stad zo’n 
uitgebreide maatregelen voor de landbouwsector koppelt aan een RUP. 
 
Gents MilieuFront heeft wel nog een aantal bemerkingen, suggesties en 
vragen: 

1) Naast de gebieden die geïnventariseerd zijn in RUP Groen zijn er nog 
reststukken die nu groen zijn maar nog niet beschermd zijn. De stad 
moet in de toekomst kijken naar instrumenten om deze stukken groen 
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juridisch te beschermen.  
Zo is er onder andere de vraag van omwonenden van het 
Apostelbosje om het groen in de Apostelhuizen te vrijwaren en te 
beschermen. Het Apostelbosje was opgenomen in de eerste versies 
van het RUP Groen maar maakt nu geen deel meer uit van het 
voorontwerp. GMF vraagt dat de stad in de toekomst werk maakt van 
een manier om dat bosje te beschermen, bv. via een aankoop.  

2) Naast het beschermen van deze stukken in RUP Groen gaat het 
verlies van groen onverminderd voort. De stad Gent verliest alsmaar 
meer onbebouwde grond. Gents MilieuFront verwacht dat de stad 
Gent de komende jaren - samen met de hogere overheid - werk maakt 
van een echte bouwshift.  

3) Gents MilieuFront vraagt dat de concrete acties rond onteigening en 
flankerend landbouwbeleid zo snel mogelijk concreet worden. En dat 
alle bepalingen/visies uit het plan spoedig op het terrein 
waarneembaar zijn.  

4) De stad Gent heeft al veel initiatieven genomen om kleinschalig 
stedelijk groen te beschermen en te promoten. Dat is heel belangrijk 
in kader van de strijd tegen het hitte-eiland-effect en een goede 
manier om te werken aan meer biodiversiteit. Gents MilieuFront hoopt 
dat de stad verder deze weg inslaat en verder werk maakt van onder 
andere meer straatbomen (en het uitvoeren van haar bomenplan), het 
uitrollen van acties rond de groenklimaatassen, het beginnen met de 
acties uit de nota ‘Water in de stad’, het aanleggen van groene 
oevers, veel meer gaat ontharden, verder inzet op geveltuinen en 
groenslingers, ... 

 
 
Veel succes met het vergroenen van de stad. 
 
Vriendelijke groeten,  
 
 
Hoogachtend,  

 
 
Steven Geirnaert 
coördinator 
Gents MilieuFront vzw 
steven@gentsmilieufront.be  
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