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Aan:
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Destelbergen, 12 oktober 2017

Betreft: Verkavelingsaanvraag door CVA Donaterie, Alois de Beulelaan 5 - 
9240 Zele voor de eigendom gelegen te Hellegatstraat 10 - 9070 
Destelbergen. Kadastrale ligging: Destelbergen 1e afd - sect A nr 668 H en 
668 L

Geachte,

Via deze weg wil Natuurpunt Gent – Kern Damvallei haar bezwaren indienen naar 
aanleiding van het openbaar onderzoek van een stedenbouwkundige aanvraag voor 
de verkaveling van het kasteelpark Ter Burcht in de Hellegatstraat. Na inzage van de 
dossiers en kennisname van de informatie wensen we een aantal bezwaren, 
voorstellen en vragen te formuleren.

Natuurpunt is van mening dat het betreffende gebied onder geen beding kan 
worden verkaveld omwille van:

1) De landschappelijke waarde:

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en in het Gemeentelijk 
Natuurontwikkelingsplan (GNOP) wordt gesteld dat het vergunningsbeleid van 
Destelbergen dient te zijn gericht “op het maximale behoud van de landschappelijke 
waarde van de gemeente” (p.9). Verder lezen we: “Deze kasteeldomeinen hebben 
niet enkel een hoge cultuurhistorische waarde, maar herbergen naast hun 
landschappelijke waarden ook belangrijke natuurwaarden. Het behoud van dit 
patrimonium en hun omgeving is dan ook van groot belang” (Actie NA 15, zie p. 11).

Het kasteelpark is deel van de groene toegangspoort van de gemeente: komende 
van Gent draagt het in sterke mate bij tot de groene uitstraling van Destelbergen. De
talrijke oude bomen zijn hierbij karakter- en sfeerbepalend. Aan de noordkant sluit 
het projectgebied aan op de kastelensite met o.m. de kasteelparken Ter Meren, 
Krabbenburg, Succa en Notax en aan de zuidkant op het natuurgebied de Damvallei, 
dat deel is van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en beschermd door de 
Habitatrichtlijn. Zodoende vormt het een landschappelijke en visuele buffer tussen 
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het verstedelijkte gebied in het westen (Eenbeekeinde) en de dorpskern van 
Destelbergen.

2) De ecologische waarde:

In de Biologische Waarderingskaart wordt het kasteelpark als zeer waardevol 
geklasseerd. Op Europees niveau wordt het beschouwd als “eiken- en beukenbos op 
zure bodem” (Natura 2000 type 9120), een type bos dat zeldzaam is in Vlaanderen.
Het terrein, gelegen in het historische landduinengebied van Destelbergen, heeft een
hoge ecologische waarde. De vele oude en zelfs monumentale bomen (sommige 
meer dan 100 jaar) zijn op zich reeds zeer waardevol. Daarbij komt de grote 
diversiteit aan hoogstammige soorten (beuk, rode beuk, zomereik, paardenkastanje, 
linde) met een goed ontwikkelde struiklaag (hulst, lijsterbes, taxus). Bovendien is de 
onderliggende kruidlaag met o.m. salomonszegel, boshyacint en lelietje van dalen 
goed ontwikkeld, wat het bos nog waardevoller maakt en samen met het bijzondere 
reliëf een sterk natuurlijke uitstraling geeft. Het private karakter maakte meer 
gerichte inventarisaties in het verleden niet mogelijk, maar waarnemingen vanaf de 
straatkant tonen het belang voor vogelsoorten als wespendief, boomvalk, buizerd, 
bosuil, boomklever en diverse spechtensoorten. 
De aanwezigheid van een oude ijskelder in een natuurrijke habitat met veel oude 
bomen maakt het bos eveneens zeer belangrijk voor overwinterende vleermuizen, 
een diergroep die onze absolute bescherming vraagt (zie GNOP NE 13: soortgerichte 
acties in kasteeldomeinen). O.m. de bedreigde rosse vleermuis werd door Natuurpunt
meermaals in de kastelensite en in de Damvallei waargenomen. Van groot belang is 
ook dat het terrein aan de zuidkant aansluit op Habitatrichtlijngebied, namelijk het 
natuurgebied de Damvallei.

Het rooien van bomen maakt deel uit van de verkavelingsaanvraag voor het 
betreffende terrein. Dit rooien zal onherroepelijke schade toebrengen aan het 
bestaande ecosysteem. Bovendien zullen de geplande graaf-, drainage- en 
funderingswerken de fauna, de resterende bomen en de aanwezige ondergroei zo 
verstoren, dat ze het definitieve einde zullen betekenen voor deze zeldzame biotoop.

3) De cultuurhistorische waarde:

De site tussen de Schelde en de Dendermondesteenweg wordt beschouwd als een 
van de belangrijkste en grootste archeologische vindplaatsen uit het Gentse. De 
meeste bewoning was te vinden op de zanderige heuvels. De zandheuvels (10 - 15 m
hoogte) zijn grotendeels verdwenen door nivellering, enkel hier op dit perceel aan de 
Hellegatstraat is nog een restant van de stuifduin aanwezig. De oude naam Thesle en
huidige naam Destelbergen verwijzen naar deze bergen. In Heusden is de Zandberg 
nog een relict uit die tijd.
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4) De bedreigde “open ruimte structuur”:

Met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wil de Gemeente bestaande 
openruimtecorridors en ankerplaatsen bewaren en waar mogelijk versterken. 
Reliëfelementen en markante terreinovergangen zijn structuurbepalende 
landschapselementen, die een ruimtelijk ervaren en beleving mogelijk maken. Deze 
groene zichtlocaties vormen de open ruimte en worden gevormd door de 
Kasteelparken langs de Dendermondesteenweg. Op deze manier houden we 
Destelbergen groen en leefbaar. De kastelensites met park en bos, de Scheldevallei 
“de Damvallei” en de resterende agrarische gebieden vormen de Open ruimte 
structuur in Destelbergen. Veel open ruimte, de buffer ten opzichte van de 
verstedelijking, is reeds grotendeels verloren gegaan zodat de resterende groene 
ruimte moet bewaard worden (kaarten BIJLAGE 1).

              

5) De toegenomen verkeersdrukte:

Natuurpunt wenst eveneens te wijzen op de negatieve impact van voorliggende 
plannen op de lokale mobiliteit. Indien deze verkaveling zou worden gerealiseerd, 
betekent dit nog maar eens het genereren van een bijkomende verkeersstroom. 
Samen met de verkavelingen aan de TAE-site, de verhoogde verkeersdrukte door de 
KMO-zone en andere kleinere verkavelingen zal de Dendermondesteenweg helemaal 
dichtslibben en zal de situatie voor fietser en voetganger slechter worden.
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Niet enkel Natuurpunt erkent het grote belang van dit gebied:

- Biologische Waarderingskaart (BWK): de hoge ecologische waarde wordt 
onderschreven door de BWK. Het projectgebied is hier deel van een “complex van 
biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen”. Het grootse deel van het 
projectgebied is “biologisch zeer waardevol” (Zuur eikenbos, qs). 
(www.geopunt.be/kaart. + BIJLAGE 2)

- Natura 2000 Habitatkaart: het integrale kasteelpark Ter Burcht werd opgenomen
als habitat 9120 op de Natura 2000 Habitatkaart. Het gaat om “Atlantisch 
zuurminnend beukenbos met ilex en soms ook taxus in de ondergroei” en maakt als 
dusdanig deel uit van een Europees netwerk van prioritair te beschermen habitats 
(BIJLAGE 3).

- Boskaart Vlaamse Regering: het volledige projectgebied werd opgenomen in de 
Boskaart - die momenteel wordt herwerkt - als prioritair te beschermen bosgebied. 
Het verkavelen van het gebied zou een snelle voorafname op de toekomstige 
Boskaart betekenen. Alleen al om deze reden is verkaveling uit den boze.

- Schrijven Agentschap voor Natuur en Bos, gericht aan het College van 
Burgemeester en Schepenen dd. 05-03-2010: negatief advies voor een 
verkavelingsaanvraag (BIJLAGE 4). In een vervolgschrijven dd. 17-03-2010 vraagt het
Agentschap de Gemeente werk te maken van een inventaris van door bebouwing 
bedreigde parken en een RUP op te maken, teneinde het groene karakter van 
Destelbergen te bewaren (BIJLAGE 5).

- Negatief advies Gecoro dd. 22-12-2010 (n.a.v. een verkavelingsaanvraag voor het 
betreffende gebied) over het verkavelen van de kasteelparken, gelegen in 
woongebied. De Gecoro heeft het College van Burgemeester en Schepenen gevraagd
rekening te houden met dit advies (BIJLAGE 6). Eveneens werd de gemeente 
gevraagd spoedig de nodige planningsinitiatieven te nemen om verkaveling tegen te 
gaan. Het College neemt kennis van het advies in januari 2011, maar initiatieven 
blijven uit (BIJLAGE 7).

- Negatief advies MINA-Raad dd 17-03-2011. De MINA-Raad sluit zich aan bij het 
advies van de Gecoro van 22-12-2010 (BIJLAGE 8).

- Wij willen ook uitdrukkelijk wijzen op het gegeven dat de Gemeente 
Destelbergen zélf de hoge landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische 
waarde van de kasteelparken erkent in het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan (GRS) en dat hierin de Gemeente bovendien te kennen geeft deze te
willen beschermen en zelfs versterken (BIJLAGE 9).
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Besluit:

Het betreffende bos, gelegen in een kastelensite, wordt door alle overheden - Europa,
Vlaanderen, ANB en gemeente Destelbergen - geklasseerd als zeer waardevol, te 
behouden en te beschermen. Meerdere adviezen vragen initiatieven om deze en 
andere kasteelsites te inventariseren en te valoriseren.
Natuurpunt deelt de visie van de Gecoro, de MINA-Raad en het Agentschap voor 
Natuur en Bos dat de opmaak van een RUP ter bescherming van de 
kasteelparken een noodzaak is en verzoekt het Gemeentebestuur hier eindelijk 
werk van te maken. Wij verwijzen naar de Stad Gent, waar na uitvoering van het RUP 
250ha bestaand zonevreemd groen definitief zal beschermd zijn en 140ha nieuwe 
natuur en bos zal ontstaan. 

Langsheen de Dendermondesteenweg wordt een 900-tal nieuwe wooneenheden 
gepland, terwijl de infrastructuur er niet is op voorzien. De vele verkavelingen zullen 
de steenweg doen dichtslibben, terwijl de veiligheid van de zwakke weggebruiker en 
de luchtkwaliteit er zullen op achteruitgaan. Een verdere toename van gemotoriseerd
verkeer in de gemeente dient te worden vermeden.

Om alle opgesomde redenen vragen we deze verkaveling niet toe te staan en 
bij hoogdringendheid een aanvang te maken met de bescherming van alle 
overblijvende groene open ruimten. Enkel op deze wijze zal het wonen in 
Destelbergen leefbaar zijn en blijven. Natuurpunt Damvallei vraagt dan ook deze 
verkavelingsaanvraag niet geïsoleerd te beoordelen. Het hoort bij een goede 
ruimtelijke ordening om dit ruimtegebruik in zijn totaliteit te beschouwen. Open 
ruimte is als collectief goed van belang voor de toekomst.

Voor Natuurpunt Gent - Kern Damvallei,

Hugo Vinck, Voorzitter

Ondergetekende onderschrijft bovenstaand bezwaarschrift en wil dit via deze weg 
overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen van Destelbergen.

Naam Adres Handtekening
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