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I. toelichting 
1. ligging 
Het plangebied van het gemeentelijk RUP Stadsrandbos Noord ligt noordwest ten opzichte van het station van Sint-
Niklaas, in de oksel gevormd door de Dillaertwijk en de Mispelstraat. We verwijzen naar de bestaande toestand hiernaast, 
getekend op basis van GRB Vlaanderen (grootschalig referentiebestand) en de recente luchtfoto. 

2. aanleiding tot opmaak van een RUP 
2.1. motivering tot opmaak 
De jeugdraad en de verschillende jeugdverenigingen zijn al jaren vragende partij om een nieuw bos in het noorden van 
de stad te ontwikkelen als tegenhanger van het zuidelijk gelegen stadsbos Puitvoet. Tevens kadert deze wens binnen het 
lobbenstadmodel voor Sint-Niklaas waarin wordt aanbevolen om een stadsrandbos te voorzien in de noordelijke groene 
lob langs de Mechelen-Terneuzenwegel. Het voorzien van stads(deel)groen in het noorden van de stad in de stadsuit-
breiding van de Clementwijk is ook een bindende bepaling die is opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
Ze werd tevens opgenomen in het meerjarenplan van de stad om het lobbenstadmodel te verankeren en afdwingbaar te 
maken, en in elke stedelijke lob een toegankelijk buurtbos te voorzien. Het college van burgemeester en schepenen 
besliste in zitting van 15 maart 2021 dan ook om een RUP op te maken voor een noordelijk stadsrandbos. 

2.2. afbakening van het RUP 
Een eerste indicatie van de afbakening van het RUP is ingetekend op de luchtfoto hiernaast. De locatiekeuze is ingegeven 
vanuit de voorstudie en gemotiveerd door het feit dat de gronden watergevoelig zijn en gelegen nabij de woonomgeving. 
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bestaande toestand, aanduiding van de foto’s 
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3. decretale gegevens 
3.1. weergave van de feitelijke toestand 
Het plan hiernaast en de hiernavolgende foto’s (dd. 13-04-2021) geven een goed beeld van de bestaande toestand.  
Het betreft percelen in agrarisch gebruik. De gronden zijn bijzonder nat, getuigen de grachten die het gebied afwateren 
naar een riolering links onderaan het plangebied (zie ook foto 6). 
 

 foto 1  
 

 
foto 2 
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foto 3   foto 4 
 

 
foto 5 
   hiernaast: foto’s 6, 7 
   8, 9 
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foto 10 
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foto 11 
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3.2. juridische toestand 
3.2.1. gewestelijk RUP ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas’ 
In het gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren (KB 7-11-1978) had het plangebied de bestemming ‘woonuitbreidingsgebied’. 
Het gewestelijk RUP ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas’, definitief vastgesteld op 19 januari 2007, heeft 
deze bestemming in het deelgebied 2. Clementwijk vervangen door de bestemming ‘woongebied’ met volgend voorschrift: 
‘Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. Onder aan het wonen 
verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en 
private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene en verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen en re-
creatieve voorzieningen.’ 
 

  
gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas 
 
3.2.2. beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten; erfgoedinventaris 
Volgens het geoportaal Onroerend Erfgoed liggen er geen beschermde monumenten, stads- of dorpsgezichten noch 
inventarisobjecten in het plangebied. 
De Dillaertwijk die ten zuiden paalt aan het plangebied wordt op het geoportaal gedeeltelijk gekenmerkt als ‘Gebieden 
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Geen Archeologie, gga gewestelijk’. 
In het zuidwesten paalt het plangebied aan het beschermd stadgezicht ‘Heilig Hartkapel en omgeving’, waarin de be-
schermde kapel is gelegen. 
3.2.3. openbaar domein 
Er is geen openbaar domein gelegen in het plangebied. 
3.2.6. verkavelingen 
Er liggen geen verkavelingen in het plangebied. 

3.3. relatie met het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan 
Het ruimtelijk structuurplan van Sint-Niklaas werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 21 april 2006 en goed-
gekeurd door de deputatie op 22 juni 2006. In alle delen vinden we aanknopingspunten voor het voorzien van groene 
ruimte in het plangebied. 
Het RUP stadsrandbos Noord kadert in een ruimere visie over groen in de stad – het zogenaamde lobbenstadmodel – 
maar vertrekt wel van de voorzetten uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
We groeperen ze onder twee thema’s: ‘groenvoorzieningen’ en ‘taakstelling wonen’. De citaten uit het structuurplan zijn 
in schuinschrift weergegeven. We hebben enkele representatieve passages onderlijnd. 
3.3.1. groenvoorzieningen 
In het ruimtelijk structuurplan van Sint-Niklaas zijn verschillende verwijzingen te vinden die de realisatie van een groenader 
doorheen de Clementwijk aankondigen. 
a. informatief gedeelte 
p. 167 
‘De publieke groenvoorzieningen zijn echter niet gelijkmatig verdeeld over de verschillende stadsdelen. Vooral in de wijken 
ten noorden en ten westen van het stadscentrum is er een tekort aan openbaar toegankelijk groen.’ 

 



16 Sint-Niklaas 

 kaart 35 

b. richtinggevend gedeelte 
p. 205 
‘Het ruimtelijk beleid voor het randstedelijk gebied is gericht op ontwikkeling, concentratie en verdichting, zodat het gebied 
kan evolueren tot een volwaardig stadsdeel. Hier wordt het aanbodbeleid, zoals vooropgesteld in het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen voor stedelijke gebieden, in de praktijk gebracht. In functie van de uitbouw van het regionaalstedelijk 
gebied Sint-Niklaas worden nieuwe woningen gebouwd, nieuwe groenvoorzieningen aangelegd en bijkomende bedrijvig-
heid voorzien. Bij nieuwe projecten in dit gebied wordt gestreefd naar een minimale dichtheid van 25 woningen per hectare 
per ruimtelijk samenhangend geheel. Steeds wordt hierbij rekening gehouden met de mogelijkheden ter plaatse en met 
de bestaande ruimtelijke context. 
De verdichting van het randstedelijk gebied door middel van een aanbodbeleid moet leiden tot de versterking van de 
stedelijkheid in het gebied. Nieuwe functies en activiteiten creëren het draagvlak voor een onderlinge wisselwerking 
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binnen het randstedelijk gebied en een nieuwe relatie tussen stedelijke kern en randstedelijk gebied. De voorgestelde 
stedelijke groenvoorzieningen, landbouwactiviteiten en bedrijvigheid functioneren op het niveau van het regionaalstedelijk 
gebied en oefenen zelfs een aantrekkingskracht uit op de ruimere omgeving. Hiermee wordt de eenzijdige gerichtheid van 
het randstedelijk gebied op het stadscentrum vervangen door een meer evenwichtige en wederzijdse wisselwerking.’ 
 
p. 206 
‘De stadsuitbreiding Clementwijk wordt ingevuld met residentiële bebouwing in een stedelijke dichtheid, waarbij de relatie 
met de bestaande en nieuwe groenelementen een belangrijke kwaliteit vormt. Er wordt gestreefd naar de aanwezigheid 
van een grote diversiteit aan woningtypes, zodat de uitbreiding kan gerealiseerd worden voor de verschillende bewoners-
groepen van Sint-Niklaas. In deze uitbreidingszone wordt een substantieel aanbod stedelijk groen gecreëerd.  
 
p. 207 
‘In de stadsuitbreiding van de Clementwijk wordt tevens de aanleg voorgesteld van een substantieel aandeel groenvoor-
zieningen. Deze groenvoorzieningen moeten de behoefte invullen van de bewoners van het noordelijk stadsdeel aan 
samenhangend stedelijk groen.  
 
p. 212 
‘PRIORITAIR 
- opmaak structuurschets stadsuitbreiding Clementwijk, met mogelijkheid tot fasering en tot aanleg van een groenstruc-
tuur’ 
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p. 269 
 

 
 

 
 
p. 281 
‘De aanwezigheid van groen in het stedelijk gebied draagt onmiskenbaar bij tot de leef- en woonkwaliteit. De uitbouw van 
een sterk stedelijk gebied houdt bijgevolg ook de aanleg en het onderhoud in van stedelijke groenvoorzieningen. Daarom 
worden, verspreid in de stad, openbaar toegankelijke groenvoorzieningen aangelegd op verschillende schaalniveaus 
(stads(deel)groen, wijk- of buurtgroen, en woongroen). Deze groenvoorzieningen brengen de natuur in de stad en vervul-
len een sociaal-culturele rol (o.m. als ontmoetingsplaats, als speelplein voor kinderen, als mogelijke locatie voor activitei-
ten en evenementen, enz.).’ 
 
p. 288 
‘In het kader van de afbakening van het stedelijk gebied werd vooral een tekort aan stads(deel)groen vastgesteld in het 
noordwesten van het stedelijk gebied. Daarom worden bijkomende groenvoorzieningen aangeduid. 
- Een belangrijk deel van de stadsuitbreiding Clementwijk moet ontwikkeld worden als groengebied (4). De grootte, de 
vorm en de inrichting van deze groenstructuur moeten in detail onderzocht worden bij de concrete inrichting van het 
gebied’. 
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kaart 50 
 
p. 295 
‘Onderstaande tabel biedt een overzicht van de nieuwe groenvoorzieningen in het stedelijk gebied. Indien zich in de 
toekomst andere kansen aanbieden voor de aanleg van nieuwe stedelijke groenvoorzieningen of indien er behoeften aan 
stedelijk groen op andere plaatsen vastgesteld worden, dan worden deze onderzocht en eventueel bijkomend voorzien.’ 
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c. bindend gedeelte 
p. 334 
‘Het stadsbestuur werkt aan de versterking van de aanwezigheid van openbaar groen in het stedelijk gebied. Deze 
stedelijke groenstructuur wordt op een evenwichtige manier verspreid over de verschillende wijken en heeft een multi-
functioneel karakter. De volgende acties worden hierin genomen: 
- de uitwerking van een groenplan voor het stedelijk gebied; 
- de aanleg van nieuw stads(deel)groen of te ontwikkelen als stads(deel)groen: gebied in de Clementwijk;…’ 
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3.3.2. taakstelling wonen 
In het eerste deel van de Clementwijk worden 700 woningen gerealiseerd. Met de herbestemming van het huidige plan-
gebied van woongebied naar een groene bestemming, gaat er een potentieel van ca. 250 woningen verloren (ca. 10ha 
aan een stedelijke dichtheid van 25 won/ha). 
Uit recentere cijfers van de woonbeleidsstudie (2018) blijkt echter dat het aantal gerealiseerde en geplande woningen al 
ruimschoots boven de taakstelling zitten. 
 

 
Tabel 19: Aantal nieuwe woongelegenheden gerealiseerd na 2012 (Bron: Stad Sint-Niklaas, 2017)  
zie https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-09/2018%2008%2030_Woonbeleidsstudie_Sint-Niklaas.pdf 

b. richtinggevend gedeelte 
p. 270 
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c. bindend gedeelte 
p. 331 
‘Het stadsbestuur zal een bijkomend woningaanbod creëren in het stedelijk gebied, zodat de vooropgestelde taakstelling 
van 3.406 woningen voor het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas gehaald wordt.’ 

3.4. overeenstemming met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) 
In uitvoering van het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd een RUP ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Nik-
laas’ vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007. Aandachtige lezing van dit RUP leert dat het 
Vlaams gewest niet alleen kleine groenvoorzieningen op wijkniveau uittekent maar ook omvangrijke beboste gedeelten 
tot doel stelt. We hernemen dezelfde twee thema’s als bij de behandeling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
3.4.1. groenvoorzieningen 
In het gewestelijk RUP zijn er, net als in het ruimtelijk structuurplan, verwijzingen naar het creëren van groenaanbod op 
de Clementwijk. 
a. toelichting 
p. 15 
‘In het noorden wordt de ontwikkeling voorzien van het woonuitbreidingsgebied Clementwijk en het woonuitbreidingsge-
bied Vijfstraten. Vanuit het mobiliteitsconcept van de dubbele kamstructuur blijkt dat de bereikbaarheid met zwaar vervoer 
van deze omgeving eerder beperkt is. Daarom is het evident dat in de noordelijke uitbreiding de nadruk ligt op het voorzien 
van een voldoende aanbod woningen met daaraan gekoppeld de nodige groenvoorzieningen voor het stadsdeel. Bedrij-
vigheid blijft beperkt tot het optimaal verweven van de reeds aanwezige bedrijven.’ 
 
p. 16 
‘Samen met de intercommunale Land van Waas, de provincie Oost-Vlaanderen en de afdeling Bos en Groen werd een 
studie uitgevoerd naar de bebossingsmogelijkheden in het Waasland. Uit deze studie blijkt dat voor het Waasland gezocht 
wordt naar:  
- 200 ha nieuwe recreatieve (stads)bossen voor de belangrijkste woonkernen waaronder Sint-Niklaas en dat het wenselijk 
is om te streven naar een oppervlakte van minstens 100ha per gebied 
- een bosuitbreiding van 240ha op de beboste dekzandrug teneinde met bestaande bossnippers een regionaal bos van 
ca. 500ha te creëren. 
 
Uit de resultaten van de studie bleek dat vooral het gebied aan de Clementwijk zeer geschikt is om als stadsrandbos uit 
te bouwen waarbij een mogelijke uitbreiding naar het noorden in het buitengebied niet uitgesloten is.’ 
 
p. 33 
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‘C.3. Gedetailleerde beschrijving grenslijn 
In het noorden volgt de ligging van de grenslijn uit de keuzes over het woonuitbreidingsgebied aan de Clementwijk. Het 
gebied wordt volledig opgenomen binnen de grenslijn om de inpassing van nieuwe woongebieden samen met sterk uit-
gebouwde openbare groenstructuren te kunnen combineren.  
 
p. 35 
‘In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur maakt het woonuitbreidingsgebied Clementwijk deel uit van de ge-
mengde woonstad. Vanuit het mobiliteitsconcept van de dubbele kamstructuur blijkt dat de bereikbaarheid met zwaar 
vervoer van deze omgeving beperkt. Daarom is het evident dat in de noordelijke uitbreiding de nadruk ligt op het voorzien 
van een voldoende aanbod woningen met daaraan gekoppeld de nodige groenvoorzieningen voor het stadsdeel.’ 
3.4.2. taakstelling wonen 
a. toelichting 
p. 19 
‘Als belangrijkste actie wordt de opmaak van een verordenend plan voorgesteld. Dit plan bevat de afbakeningslijn en 
bestemmingswijzigingen, inrichtings- en beheersmaatregelen voor bepaalde gebieden noodzakelijk voor de realisatie van 
elementen van de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur. 
 

’ 
 
Zoals eerder aangegeven in hoofdstuk 3.3. relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, 3.3.2. taakstelling wonen,  
blijkt uit recentere cijfers van de woonbeleidsstudie (2018) dat het aantal gerealiseerde en geplande woningen al ruim-
schoots boven de taakstelling zitten.  
Met de herbestemming van het huidige plangebied van woongebied naar een groene bestemming, gaat er een potentieel 
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van ca. 250 woningen verloren (ca. 10ha aan een stedelijke dichtheid van 25 won/ha). Dat brengt de taakstelling wonen 
van Sint-Niklaas dus helemaal niet in het gedrang. 
In navolging van de visie verwoord in het beleidsplan ruimte Vlaanderen om meer open en groene ruimte te vrijwaren, lijkt 
het dan ook aangewezen om een bestaande open ruimte niet aan te snijden voor wonen, wanneer daar geen behoefte 
aan is. 

3.5. overeenstemming met het ruimtelijk structuurplan van de provincie Oost-Vlaanderen 
In het richtinggevend deel van het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen vinden we een aantal algemene 
uitspraken over de taak van Sint-Niklaas als stedelijk gebied.  
 
p. 236 
‘HET E17-NETWERK ALS STEDELIJK, NETWERK OP PROVINCIAAL NIVEAU 
Wonen en woonondersteunende functies bundelen en verweven in de kernen 
Bijkomende woonmogelijkheden worden voorzien in de bestaande woonconcentraties, met name het regionale gebied 
Sint-Niklaas, de kleinstedelijke gebieden Lokeren, Beveren/Melsele en Temse en de hoofddorpen en woonkernen. Het 
bestaand hiërarchisch verschil tussen de kernen op het vlak van voorzieningenniveau wordt bewaard en versterkt.’ 
 
p. 305 
‘TAAKSTELLINGEN INZAKE WOONBEHOEFTEN 
Verdeling van de behoeften aan bijkomende woningen 
In het provinciaal ruimtelijk structuurplan moet die taakstelling worden verdeeld over de gemeenten. De taakstelling van 
de stedelijke gebieden Gent, Aalst en Sint-Niklaas zit echter wel vervat in de totale provinciale taakstelling (85 725) en 
het totale pakket voor de stedelijke gebieden (61%). De woonbehoeften in Oost-Vlaanderen worden niet (opnieuw) bere-
kend. De taakstelling inzake bijkomende woonbehoeften uit het RSV, wordt over de gemeenten verdeeld. Deze berekende 
kwantitatieve taakstellingen worden verder weergegeven onder scenario 1 (=minimale taakstelling 1991-2007: 4.823 wo-
ningen).’ 
 
p. 310 
‘Omdat de afbakening van de stedelijke gebieden nog niet is gebeurd en de taakstelling voor de stedelijke gebieden Gent 
en Sint-Niklaas nog niet definitief vaststaat, moet rekening worden gehouden met eventuele verschuivingen in de taak-
stellingen voor de kleinstedelijke gebieden en voor de buitengebiedgemeenten.’ 
 
Verder werd in de partiële herziening van het PRS (2012) een nieuwe kwantitatieve optie (periode 2007 – 2012 – 2020) 
naar voor geschoven waarbij de cijfers voor de groot- en regionaalstedelijk gebieden, zoals Sint-Niklaas als een suggestie 
worden aanzien naar de Vlaamse overheid toe. Voor Sint-Niklaas gaat het concreet om een minimumbehoefte van 906 à 
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1273 woningen (zwakke of sterke gezinsverdunning) in de periode 2007-2012, en 3045 à 3140 woningen (zwakke of 
sterke gezinsverdunning) in de periode 2007-2020. (p. 31-32) 
 
In de conceptnota ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ (2019) in het hoofdstuk ‘beleidskader transitie naar een 
robuuste en veerkrachtige ruimte’ ook het accent gelegd op het verder bebossen van Oost-Vlaanderen.  
 
p. 22 -26 
‘Uitbouwen en versterken van een robuuste en veerkrachtige, fijnmazige dooradering.  
Het groenblauwe netwerk van rivieren, beken, waterplassen, bossen en andere groenelementen zoals bv. bomenrijen, 
houtkanten, graslanden, parken en tuinen levert ons heel wat waardevolle ecosysteemdiensten. Het zorgt onder meer 
voor recreatieve en landschappelijke beleving, meer biodiversiteit, een betere luchtkwaliteit, verkoeling bij hitte, opslag 
van CO2, preventie van erosie, bestuiving. Daarom willen we sterk inzetten op een uitbouw en versterking daarvan. Door 
de veel kleinere, maar ook zeer versnipperde oppervlakte groen in Oost-Vlaanderen komen de noodzakelijke ecosys-
teemdiensten en hun kwaliteit in het gedrang. Om een robuust en veerkrachtig netwerk te maken, is het nodig om zowel 
voldoende grote als kleine leefgebieden voor fauna en flora en de verbindingen ertussen uit te bouwen en te versterken. 
We zien kansen voor het creëren van bijkomende groenblauwe netwerken bij het bestaande water- en natuurnetwerk. Zo 
kunnen het aanplanten van bomenrijen en houtkanten, het aanleggen van bloemenranden of graanranden en bufferzones 
langs waterlopen, het vernatten van waardevolle graslanden, het opnieuw open leggen en laten meanderen van beken 
en grachten een groot verschil maken. Het is ook nodig om versterkt in te zetten op bebossing (zowel grotere kerngebie-
den als stadsbossen) en op groenpartijen in of in de directe omgeving van woon- en werklocaties (fijnmazig netwerk). 
 
Vermits we met recente cijfers kunnen aantonen dat de stad Sint-Niklaas ruimschoots voldoet aan haar taakstelling wonen 
(zie hoofdstuk 3.3.2.), is dit RUP stadsrandbos Noord niet strijdig met het provinciaal ruimtelijk structuurplan. De stad 
speelt in op het beleidskader ‘transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte’ uit de conceptnota ‘Maak Ruimte voor 
Oost-Vlaanderen 2050’. 

3.6. opgave van strijdige voorschriften 
Het plangebied van ca. 10ha is volgens het gewestelijk RUP ‘afbakening van het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas’ 
gelegen in woongebied. Het RUP Stadsrandbos Noord herbestemt het plangebied naar een groene bestemming. De 
voorschriften voor woongebied zullen in het plangebied vervangen worden door een voorschrift van een groene bestem-
ming. 

3.7. planbaten, planschade en gebruikersschade 
Met dit RUP komen bestemmingswijzigingen voor die planbaten, planschade, kapitaal- of gebruikersschade kunnen ge-
nereren zoals omschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. We citeren art. 2.6.1.: 
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‘§ 2. Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer, op basis van een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan, 
een perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen, vermeld in artikel 4.2.1, 1°, of te verkave-
len, terwijl het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel in aanmerking kwam voor een 
vergunning om te bouwen of te verkavelen. 
§ 3. Voor de toepassing van planschadevergoeding moet bovendien aan volgende criteria samen worden voldaan op de 
dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het definitieve plan : 
1° het perceel moet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg overeenkomstig artikel 4.3.5, § 1; 
4° enkel de eerste 50 meter vanaf de rooilijn komt in aanmerking voor planschade.’ 
 
Het plangebied ligt voor het overgrote deel op meer dan 50 meter van de rooilijn van een uitgeruste weg. Volgens de nog 
bestaande decretale regels is er dus zo goed als geen planschade.  

3.8. recht van voorkoop 
Om de verwezenlijking van het RUP Stadsrandbos Noord te faciliteren wordt een recht van voorkoop uitgeoefend, zoals 
bedoeld in de Vlaamse Code Ruimtelijke Ordening (VCRO), Titel 2, Hoofdstuk 4. Afdeling 1: Het recht van voorkoop. 
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4. lobbenstad Sint-Niklaas 
De lobbenstad is een stedenbouwkundig model ontwikkeld in de eerste helft van de 20e eeuw, om de verstikkende con-
centrische groei van grote steden tegen te gaan. De compacte stadsuitbreiding gebeurt langs radiale vervoersassen 
waartussen groene lobben diep in de stad dringen. Gekende voorbeelden zijn onder andere Kopenhagen, Amsterdam, 
Köln… 
 

   
Kopenhagen    Keulen 
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Het lobbenstad-concept bouwt voort op een veel voorkomend model in stedenbouwkundige plannen uit de eerste helft 
van de 20e eeuw. 
 

   
Eindhoven (1930) Bottrop (1928) 
 
In maart 2014 leverde fris in het landschap in samenwerking met de stadsdiensten een onderzoeksrapport af naar de 
mogelijkheid om het lobbenstadmodel stap voor stap te introduceren in Sint-Niklaas. 
 



RUP stadsrandbos Noord I. toelichting 29 

 
synthesebeeld ‘onderzoeksrapport lobbenstad Sint-Niklaas’ (maart 2014) 
 
In een uitvoerige voorstudie voorafgaand aan de opmaak van dit RUP werd het synthesebeeld van de lobbenstad Sint-
Niklaas verder gedetailleerd en op haalbaarheid onderzocht voor de ruimere omgeving van onderhavig plangebied.  
Het RUP wordt opgemaakt voor de juridische verankering van het voorziene stadsbos achter de Dillaertwijk.  
Dit werd ook vastgelegd in een nieuw totaalbeeld voor de groene lobben. 
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synthesebeeld omgeving van Stadsrandbos Noord (voorstudie fris in het landschap + bureau voor architectuur & planning, 2016) 
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totaalbeeld groene lobben, met plangebied omcirkeld (Palmbout, 2021) 
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bestaande toestand, met een indicatieve aanduiding van het plangebied 
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II. onderzoek tot milieueffectenrapportage 
Dit is een aanzet van het onderzoek tot milieueffectenrapportage opgenomen in de startnota, te verfijnen in de scopingnota 
na de eerste publieke consultatie  

1. algemene beschrijving van het plan 
1.1. algemeen 
Het onderzoek wordt opgesteld door de stad Sint-Niklaas naar aanleiding van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) Stadsrandbos Noord. 
Het stadsbestuur heeft de opmaak van dit RUP aangevat om vorm te geven aan een groene lob in het stedelijk woonge-
bied Clementwijk, ten noorden van Sint-Niklaas. Vermits de stad haar taakstelling wonen ruimschoots kan invullen, is het 
niet meer wenselijk om nog nieuw woongebied aan te snijden, en dit geheel in de filosofie van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen. 

1.2. situering en afbakening 
Het plangebied van het gemeentelijk RUP Stadsrandbos Noord ligt noordwest ten opzichte van het station van Sint-
Niklaas, in de oksel gevormd door de Dillaertwijk en de Mispelstraat. De indicatieve afbakening van het RUP is ingetekend 
op de luchtfoto hiernaast.  

1.3. toetsing aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
De belangrijkste uitspraken uit het richtinggevend en bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wor-
den uitvoerig beschreven in hoofdstuk I. toelichting, 3.3. relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

2. referentiesituatie 
2.1. bestaande fysieke toestand 
Het plangebied omvat percelen in agrarisch gebruik. De gronden zijn bijzonder nat, getuigen de grachten die het gebied 
afwateren naar een riolering links onderaan het plangebied (op het einde van de Dillaertwijk). 
De fysieke toestand is beschreven in hoofdstuk I. toelichting, 3.1. weergave van de feitelijke toestand. 

2.2. juridische context 
2.2.1. afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas 
In het gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren (KB 7-11-1978) had het plangebied de bestemming ‘woonuitbreidingsgebied’. 
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Het gewestelijk RUP ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas’, definitief vastgesteld op 19 januari 2007, heeft 
deze bestemming in het deelgebied 2. Clementwijk vervangen door de bestemming ‘woongebied’ met volgend voorschrift: 
‘Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. Onder aan het wonen 
verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en 
private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene en verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen en re-
creatieve voorzieningen.’ 
 

  
gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren  gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas 
 
2.2.2. beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten; erfgoedinventaris 
Volgens het geoportaal Onroerend Erfgoed liggen er geen beschermde monumenten, stads- of dorpsgezichten, noch 
inventarisobjecten in het plangebied. Het gedeelte van de Dillaertwijk dat ten zuiden paalt aan het plangebied, wordt op 
het geoportaal gekenmerkt als ‘Gebieden Geen Archeologie, gga gewestelijk’. In het zuidwesten paalt het plangebied aan 
het beschermd stadgezicht ‘Heilig Hartkapel en omgeving’, waarin de beschermde kapel is gelegen. 
2.2.3. openbaar domein 
Er is geen openbaar domein gelegen in het plangebied. 
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2.2.4. verkavelingen 
Er liggen geen verkavelingen in het plangebied. 

2.3. Natuur en milieu 
We overlopen hierna de relevante categorieën op basis van de website www.geopunt.be. 
2.3.1. bodem 
afstromingskaart 
De ‘afstromingskaart (enkelvoudige stroomlijnen)’ toont hoe het plangebied afstroomt naar een rioleringspunt aan het 
einde van de Dillaaertwijk. 
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bodemkaart 
In het plangebied komen volgende bodemtypes voor: licht zandleem (P..) en lemig zand (S..).  
De gronden zijn matig droge gronden (.c.), matig natte gronden (.d.) en natte gronden (.e.). 
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2.3.2. bodembedekking 
Volgens de ‘bodembedekkingskaart Vlaanderen (BBK), 1 meter resolutie, opname 2015’ is het plangebied hoofdzakelijk 
akkerland (geel) en grasland (lichtgroen). 
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2.3.3. bos 
groenkaart 
Er komt geen bos voor in het plangebied. Op de ‘groenkaart Vlaanderen 2018’ is geel ‘landbouw’, lichtgroen ‘laag groen’ 
en donkergroen ‘hoog groen’. 
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2.3.4. geluidsbelasting 
Geluidsbelasting Milieu Rapport (MIRA) 
Het is behoorlijk lawaaierig in de omgeving van het plangebied. Ter illustratie hieronder de ‘MIRA geluidskaart wegverkeer 
2018 etmaal (Lden)’. Legende: geel = 45-50 dB, bruin = 50-55 dB, oranje = 55-60 dB, rood = 60-65 dB, paars = 70-75 dB. 
 

 
2.3.5. geologie 
grondwaterkwetsbaarheidskaart 
Het plangebied ligt in weinig kwetsbaar gebied. 
De watervoerende laag is leemhoudend of kleinhoudend zand, de deklaag is kleiig. 
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2.3.6. landschap 
landschapskenmerkenkaart 2000 
‘Land van Waas, buiten de Vlaamse vallei’.  
traditionele landschappen 
‘Hedendaags landbouwlandschap’. 
2.3.7. natuur 
gebieden van het VEN en IVON 
Het plangebied omvat geen gebieden van het VEN of het IVON. 
habitatrichtlijngebieden 
Het plangebied ligt niet in, paalt niet aan of ligt niet in de nabijheid van habitatrichtlijngebied. 
vogelrichtlijngebied 
Het plangebied ligt niet in, paalt niet aan of ligt niet in de nabijheid van vogelrichtlijnrichtlijngebied. 
Natura 2000 
Het plangebied ligt niet in een Natura 200 gebied. 
Ramsar gebieden 
Het plangebied ligt niet in een Ramsar gebied. Ter verduidelijking van de term Ramsar gebied: 
‘Overeenkomst van Ramsar’, voluit ‘Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder 
als verblijfplaats voor watervogels’. 
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biologische waarderingskaart 1 versie 2 
Het plangebied is gekenmerkt als ‘biologische minder waardevol’. 
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potentieel natuurlijke vegetatie 
De kaart ‘Potentieel Natuurlijke Vegetatie’ geeft weer welke vegetatie zich zou ontwikkelen bij een natuurlijke verbossing. 
Ze geeft de relatie weer tussen bodem en het natuurlijk bostype. 
De blauwe delen zijn potentieel geschikt voor Elzen en Vogelkers; de gele delen voor arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos. 
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2.3.8. water 
recent overstroomde gebieden 
Volgens de kaart van ‘recent overstroomde gebieden’ zijn er geen recent overstroomde delen in het plangebied. 
van nature overstroombare gebieden 
Zo goed als heel het plangebied is van nature overstroombaar. 
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watertoets – erosiegevoelige gebieden 
Er komen enkele lokale erosiegevoelige plekjes voor. 
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watertoets – grondwaterstromingsgevoelige gebieden 
Het plangebied is zeer grondwaterstromingsgevoelig. 
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watertoets – overstromingsgevoelige gebieden 2017 
Een groot deel van het plangebied is mogelijk overstromingsgevoelig. 
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2.4. diversen 
2.4.1. reliëf 
Het terrein is vlak. Op het Hillshade digitaal hoogtemodel (DHM) Vlaanderen I zien we hoe het gebied gedraineerd wordt 
door grachten. Let op de bolle akkers 
 

 
hoogtemodel 
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2.4.2. landbouwgebruik 
De kaart ‘landbouwgebruikspercelen LV 2020’ geeft volgende kenmerken: maïs (geel); maaien met afvoer (groen). 
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3. alternatieven 
3.1. nulalternatief 
Wanneer de stad geen initiatief neemt worden de ontwikkelingsperspectieven van het plangebied bepaald door het ge-
westelijk RUP ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas’, definitief vastgesteld op 19 januari 2007, en kan de 
bestemming ‘woongebied’ gerealiseerd worden met volgend voorschrift: ‘Het gebied is bestemd voor wonen en aan het 
wonen verwante activiteiten en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden ver-
staan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, open-
bare groene en verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen.’ 

3.2. alternatieven 
De keuze om de stad stapsgewijs te transformeren naar een lobbenstad steunt op gekende argumenten:  
- bestrijden van het hitte-eiland effect 
- creëren van de noodzakelijke stedelijke verdichting 
- hogere woonkwaliteit door nabijheid van groen ruimte 
- doortrekken van groenblauwe verbindingen van open gebied tot in het dichte stadsweefsel 
- … 
 
De geleidelijke transformatie van een bestaande radioconcentrisch gegroeide stad naar een lobbenstadmodel kan niet 
via veel verschillende wegen: de belangrijkste bebouwde radiale ontsluitingsassen liggen immers vast en de groene ruim-
tes moeten wel tussen deze assen gevonden worden. 
 
De stapsgewijze realisatie van het lobbenstadmodel is in eerste instantie op schaal van de hele stad onderzocht in het 
rapport ‘Lobbenstad Sint-Niklaas’ van maart 2014. De verdere verfijning op niveau van dit stadsdeel gebeurde in het 
voorbereidend onderzoek voorafgaand aan de opmaak van dit RUP. 
Na grondige analyse van diverse kaarten van Geopunt Vlaanderen leek het evident om percelen te kiezen met eerder 
natte gronden (ongeschikt voor bebouwing) aanleunend tegen dicht en lawaaierig woongebied. 

4. motivatie ‘onderzoek tot MER’ 
In het RUP Stadsrandbos Noord wordt een harde bestemming (woongebied, voorheen woonuitbreidingsgebied) herbe-
stemd naar groene ruimte. De taakstelling wonen die vanuit Vlaanderen aan de stad Sint-Niklaas is toegekend, kan im-
mers gerealiseerd worden zonder het aansnijden van deze feitelijke open ruimte. 
 
Voor projecten opgenomen in bijlage I van het MER-besluit van 10 december 2004 (en latere aanpassingen) moet een 
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project-MER opgesteld worden. Onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan vormt het kader niet voor de toekenning van een 
project opgenomen in bijlage I. 
Voor projecten opgenomen in bijlage II van het MER-besluit van 10 december 2004 (en latere aanpassingen) moet een 
project-MER of een gemotiveerd verzoek tot ontheffing worden opgesteld. Onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan vormt het 
kader niet voor de toekenning van een project opgenomen in bijlage II. 
Voor projecten opgenomen in bijlage III van het MER-besluit van 10 december 2004 (en latere aanpassingen) moet een 
project-MER of een project-MER-screeningsnota worden opgesteld. Onderhavig RUP vormt het kader voor de toekenning 
van een project uit rubriek 10 b Stadsontwikkelingsprojecten met dien verstande dat het gaat om een klein plangebied op 
lokaal niveau. De mogelijke wijzigingen in dit gebied zijn beperkt en blijven volledig geïntegreerd in de actuele bestaande 
omgeving. 
 
Het RUP is dus screeningsgerechtigd. 
 
Er liggen geen Habitatrichtlijngebieden noch Vogelrichtlijngebieden in de onmiddellijke omgeving. Een passende beoor-
deling moet gemaakt worden in volgende omstandigheden: 
- Het voorgenomen plan heeft niet te maken met het beheer van de speciale beschermingszones. 
- Op basis van de voortoets kan een betekenisvolle aantasting van de beschermde habitats of soorten uit de speciale 

beschermingszone niet worden uitgesloten. 
Geen van beide gevallen is hier van toepassing. Er is geen passende beoordeling vereist voor voorliggend plan. 
 
Uit voorgaande overwegingen kan besloten worden dat het plan niet MER-plichtig is en dat er geen passende beoordeling 
vereist is. Het plan dient dus onderworpen te worden aan een screening naar aanzienlijke milieueffecten. 
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5. beschrijving en beoordeling van de milieueffecten van de geplande situatie t.o.v. 
de referentiesituatie en het nulalternatief. 
Per milieudiscipline wordt een kwalitatieve beschrijving en beoordeling gemaakt van de effecten van het voorliggend plan. 
De referentiesituatie is de actuele toestand.  
Het nulalternatief is het realiseren van de bestemming woongebied volgens het gewestelijk RUP ‘afbakening regionaal-
stedelijk gebied Sint-Niklaas’. 

5.1. bodem 
Het RUP beoogt het herbestemmen van het plangebied naar een groene bestemming. 
Ten opzichte van de referentiesituatie is er geen effect: de percelen hebben nu een open ruimtebestemming (landbouw) 
en zullen herbestemd worden naar een groene bestemming (stadsrandbos). 
Ten opzichte van het nulalternatief zal er een zeer gunstig effect optreden omdat de gronden niet meer zullen ingenomen 
worden door woonontwikkelingen. 

5.2. water 
De percelen zijn overstromingsgevoelig en grondwaterstromingsgevoelig. 
Ten opzichte van de referentiesituatie is er een beperkt gunstig effect omdat een bos beter water opneemt dan landbouw-
grond. Ten opzichte van het nulalternatief zal er een zeer positief effect zijn. 

5.3.1. fauna en flora 
Ten opzichte van de referentiesituatie zal er een gunstig effect zijn: bosgebieden zijn interessanter voor fauna en flora 
dan de hedendaagse landbouwlandschappen (zie landschapsatlas).  
Ten opzichte van het nulalternatief is er een zeer positief effect. 

5.3.2. voortoets onderzoek noodzaak passende beoordeling 
Deze voortoets is niet van toepassing vermits het gebied noch in Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied ligt, noch in de 
buurt ervan. 

5.4. landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
Ten opzichte van de referentiesituatie is er geen effect: zowel landbouwgrond als stadsrandbos zijn landschappelijke 
invullingen van ‘open ruimtegebieden’, die waardevol zijn voor de omliggende stedelijke bebouwing. 
Ten opzichte van het nulalternatief is er echter een zeer gunstig effect want we voorzien een stadsrandbos in plaats van 
stedelijke bebouwing. 
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5.5. mens: sociaalorganisatorische en ruimtelijke aspecten hinder 
Ten opzichte van de referentiesituatie is er een licht gunstig effect: stadsrandbos is ongetwijfeld waardevoller als recrea-
tieve infrastructuur dan landbouwgrond. 
Ten opzichte van het nulalternatief, het realiseren van nieuw woongebied, is er een zeer gunstig effect. 

5.6. mens: mobiliteit 
Ten opzichte van de referentiesituatie is er een licht ongunstig effect omdat er wat meer verplaatsingen zullen gebeuren 
naar het stadsrandbos dan naar het landbouwgebied. Het gaat dan wel hoofdzakelijk om duurzame mobiliteit: het stads-
randbos zal hoofdzakelijk gebruikt worden door de jeugd en door bewoners van de omliggende woonomgeving. Het gaat 
dus om een bestemming die bij uitstek zal aangedaan worden door trage weggebruikers. 
Ten opzichte van het nulalternatief is er een zeer gunstig effect omdat een stadsrandbos zo goed als geen autoverkeer 
teweeg brengt in tegenstelling tot een nieuw woongebied. 

5.7. geluid 
Binnen het plangebied wordt geen grootschalige recreatie toegelaten. Over geluid worden geen significante effecten ver-
wacht ten opzichte van de referentiesituatie. 
Ten opzichte van het nulalternatief is er een beperkt gunstig effect. 

5.8. lucht 
We verwachten een gunstig effect ten opzichte van de referentiesituatie: bos is zeker gunstiger voor de luchtkwaliteit dan 
intensieve landbouw. Ten opzichte van het nulalternatief, de ontwikkeling van nieuw woongebied, is het effect zeer gun-
stig. 
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6. besluit 
Zoals vermeld onder ‘motivatie onderzoek tot MER’ is het RUP screeninggerechtigd. Het RUP beoogt een kwaliteitsvolle 
inrichting van een bestaand, historisch gegroeid woongebied.  
 
In onderstaande tabel wordt de conclusie van de effectenbeoordeling per milieudiscipline op de referentiesituatie en het 
nulalternatief samengevat. 
 

Milieudiscipline Referentiesituatie Nulalternatief 
bodem geen effect zeer gunstig effect 
water beperkt gunstig effect zeer gunstig effect  
fauna en flora gunstig effect zeer gunstig effect 
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie geen effect zeer gunstig effect 
mens: sociaal-organisatorische en ruimtelijke aspecten hinder beperkt gunstig effect zeer gunstig effect 
mens: mobiliteit beperkt ongunstig effect zeer gunstig effect 
geluid geen effect beperkt gunstig effect 
lucht gunstig effect zeer gunstig effect 

 
De objectieven van het RUP Stadsrandbos Noord hebben geen, een beperkt gunstig, een gunstig of één keer een beperkt 
ongunstig effect ten opzichte van het nulalternatief op alle onderzochte disciplines.  
Wat betreft de effecten ten opzichte van de referentiesituatie zijn deze hoofdzakelijk zeer gunstig. 
 
Uit de screening kan als globale conclusie gesteld worden dat het voorliggend plan en de bijhorende basisprincipes, 
positieve effecten op het milieu hebben en bijgevolg volgens de inschatting van de stad niet plan-Mer-plichtig is. 
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