
Landmark representatief gebouw dat omwille van zijn dimensies
en/of architectuur een landschappelijk Uaten vormt.

Lokale ontsluitingsstraat lokale ontsluitingsstraten betreffen wegenissen voor
personen- en vrachtverkeer, al dan niet voorzien van
fietspaden. Lokale ontsluitingsstraten worden ontsloten
via de openbare wegenis naar het hoger wegennet,

Loskade de loskade is een zone die aangewend wordt voor het
laden en lossen van vrachtwagens, Naast de effectieve
loskade wordt in dit begrip eveneens een lenQte van"
twee vrachtwagens meegerekend,

Middelgrote bedrijven onder middelgrote bedrijven worden bedrijven verstaan
met een kaveloppervlakte tussen de 2,000m2 en
5.000m2

Nevenbestemming bestemming van een pand voor max, 2s o/o van de
vloeroppervlalte

Onesthetischematerialen Materialendiehetzij:

: ;li ffi:iffi::vriende,ijk zijn
. visueel niet gepast / onaantrekkelijk zijn

Perceel een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het
plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing
is toegelaten

Perceelsgrens de fysisch waarneembare grens van een perceel,
onafhankelijk van de kadastrale aanduidingen

Representatieve gebouwen de representatieve gebouwen van een bedrijf zijn de
gebouwen waarin concentraties van ruimten en lokalen
zijn opgenomen die niet voor productie, verwerking of
opslag dienst doen. Het kan gaan om toegangsruimte,
representatieruimte, administratieve ruimte,
dienstlokalen zoals omkleedruimten, refter en keuken,
vergaderzalen, beperkte tentoonstellingsruimte met
betrekking tot de productie van het bedrijf,... De
architectuur van deze gebouwen is veel toegankelijker
door een andere gevelopbouw (meer ramen, minder
blinde gevelvlakken,...).

Tweedelijns watergebonden bedrijven bedrijven die niet rechtsreeks grenzen aan
het water maar toch gebruik maken van de
overslagmogelijkheden langs de waterweg

VAl-activiteiten VAL-activiteiten of value added logistics zijn activiteiten
waarbij naast transport, distributie en logistiek ook het
creëren van toegevoegde.waarde aan het product in de
logistieke keten, deel uitmaakt van de
bed rijfsactiviteiten.

vloeroppervlakte: gezamenlijke oppervlakte van de woon- en
werkruimtes, exclusief kelder- en niet ingerichte of
bewoonbare zolderruimtes

Watergebonden bedrijven bedrijven die gebruik maken van het kanaal
Zone een deel van een gebied met eigen stedenbouwkundige

voorschriften
Zonegrens grens van een bestemmingszone
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Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:
Afstand tot perceelsgrens de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot

de perceelsgrens van het bouwperceel;
Afstand tot zonegrens de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot

de zonegrens zoals aangeduid op het plan;
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52. Algemeengeldendevoorschriften

Wijziging van het bodemreliëf
Wijziging van het bodemreliëf is toegelaten in functie van de waterhuishouding in het
plangebied, zoals bij het uitgraven van infiltratievijvers en sterf- of gewone grachten, en
voor de ophoging en afgraving van de bebouwde en onbebouwde oppervlakte
(verharding en gebouwen).

Parkeernormen voor personenwagens en fietsers
In de zones voor bedrijvigheid moeten voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd
voor alle wagens bestemd voor de verschillende functies in de zone met een minimum
van I plaats per 3 werkende personen ,

In de zones voor bedrijvigheid moeten binnen de eigen perceelsgrenzen overdekte
fietsenstallingplaatsen voorzien worden met een minimum van 1 plaats per 5 werkende
personen,

Voetga nger- en fietserdoorsteken
In alle zones is het voorzien van voetganger - en fietserdoorsteken toegelaten vanuit de
optiek om de toegankelijkheid van bepaalde zones te bevorderen, mits het functioneren
van de verschillende zoneringen niet gehypothekeerd wordt.

Ontsluiting bedrijven
Bedrijven mogen geen rechtstreekse aansluiting hebben op de 412 en zijn op- en
afritten.

Beheer
Het bedrijventerreinbeheer wordt vorm gegeven via een beheerovereenkomst. Deze
beheersovereenkomst bevat de nadere details voor de ontwikkeling, uitgifte en het latere
beheer. De overeenkomst heeft betrekking op het publiek en het privaat domein.
Binnen de beheersovereenkomst zullen onder meer volgende elementen een verdere
uitwerking krijgen:
. beheer en onderhoud van alle openbare domein, (water)buffers

Publiciteit
Het aanbrengen van publiciteit wordt opgenomen in de bouwaanvraag voor het oprichten
van de bedrijfsgebouwen.
Publiciteit is enkel toegelaten op één gevelvlak gelegen aan de zone voor wegenis,
Uitzondering hierop is het aanbrengen van publiciteit op twee gevelvlakken voor
bedrijven gelegen langs de 412. Het aanbrengen úan publiciteit boven de dakrand is
verboden alsook de publiciteitsborden haaks op de gevel. Gebruik maken van
lichtreclames en neonverlichting wordt uitgesloten.

Eenvormigheid inzake straatbeeld dient te worden nagestreefd. Elke aanvraag wordt
getoetst aan dit principe. 

,

Publiciteit in de vorm van een rechtstaand (verlicht) vlak (totem) is bijkomend toegelaten
palend aan het openbaar domein, enkel onder de voorwaarde dat de er max, één
publiciteitsbord wordt voorzien per bedrijf of bedrijvencentrum met als maximale
afrneting: 1 m. breedte en 3 m. hoogte.
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De oppervlakte voorzien voor publiciteit mag niet meer bedragen dan 5 o/o van deoppervlakte van de gevel gelegen en bevindt zich min, 2,5m boven de stoep of debegane grond,

De inplanting, de afmetingen, de kleur, het materiaalgebruik, e,d, worden vermeld op deplannen,

Nutsleidíngen en infrastructuu r
Aanleg van nutsleidingen of noodzakelijke infrastructuurwerken van algemeeh belangworden binnen de hele zone toegestaan.

Verlichting

Het aanstralen van gevelvlakken is verboden. Enkel publiciteitsborden mogen verlíchtworden' De verlichting dient waar mogelijk steeds ván bovenaf te gebeureî,
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51. Bestemming

Deze zone is bestemd voor groen en visuele- en geluidsbuffering.

S2. Inrichting
Binnen de zone en grenzend aan d'e zone voor bedrijvigheid, dient een aarden wal
ingericht te woràen van min. 3m hoog met streekeigen beplanting van totaal min 14m
hoog,

In de 5m brede zone ter hoogte van de zone voor groen- en waterbuffering (art. 17) en
de zone voor waterbulfering (art. 16) ten zuiden ván de Appeldonkstraat, ãient de
aarden wal slechts 1,5m hoog te zijn en moet er geen beplanting worden aangebracht.
Infrastructuurwe¡'ken en installaties, nodig in het kader van de waterhuishouding, zijn
toegelaten,
Bestaande vergunde constructies, wegenissen en verhardingen kunnen behouden blijven
en verbouwd worden, maar niet herbouwd en uitgebreid.

53. Beheer

De buffer moet aangelegd worden ten laatste het eerstvolgende plantseizoen na het
afleveren van de stedenbouwkundige vergunning voor de - voor de ontwikkeling van het
aangrenzende terrein nodige - infrastructuurwerken.

S1. Bestemming

Deze zone is bestemd voor groen en visuele- en geluídsbuffering

52. Inrichting
De zone wordt ingericht met streekeigen beplanting.
Infrastructuurwerken en installaties, nodig in het kader van de waterhuishouding, zijn
toegelaten.
Bestaande vergunde constructies, wegenissen en verhardingen kunnen behouden blijven
en verbouwd worden, maar niet herbouwd en uitgebreid.

53. Beheer

Het aanleggen van de buffer díent te gebeuren voorafgaand aan de effectíeve
(her)ontwikkeling van de aanpalende zone,

1: zone voor geluidswalartikel

rta ke 2I zon voore funct no bele ruffe
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51. Bestemming
Deze.zone is bestemd voor openbaarlaagdynamische rãcreatie is toegestaj;oen 

en buffering. Een nevenbestemming ars

52. f nrichting

53. Beheer

5f . Bestemming

52, f nrichting
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artikel 3 : zone voor landsch appelijke en recreatieve buffer

artikel 4: zone voor openba re wegenis
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Nabij de Boulevardbrug wordt een zone voorzien waarbinnen
infrastructuurwerken - nodig in het kader van de heraanleg van de
boulevardbrug - mogelijk zijn,

+
Tussen de Appeldonkstraat en De Veert enerzijds en tussen de
Hoeikensstraat en de Boomsesteenweg anderzijds dienen
bijkomende wegenissen voorzien te worden. Deze wegenissen .
voldoen aan bovenstaande omschrijving en vangen aan ter hoogte
van het symbool. Deze wegénissen worden dusdanig aangelegd dat
ze de mogelijkheid voorzien om eveneens de bestaande bedrijven -
die niet gelegen zijn langs een voldoende uitgeruste en openbare
weg - te ontsluiten

Op het kruispunt tussen de Hoeikensstraat en de Appeldonkstraat wordt de mogelijkheid
voorzien voor een ontsluitingspunt, aangelegd en ingericht volgens de vigerende
wetgeving en de regels van de burgerlijke bouwkunst, Het betreft het creëren van een
aansluiting tussen enerzijds de 412 en anderzijds de Appeldonkstraat, Hoeikensstraat en
zone voor openbare wegenis,

De verlíchting van de openbare weg wordt voorzien met toestellen die niet boven het
horizontale vlak'uitstralen. De verlichting van de openbare weg dient uniform te zijn en
van aangepaste verl ichtingssterkte.
Naast bovenstaande bepalingen m.b.t. de verhardingen moet de aanleg en inrichting
gebeuren volledig conform de vigerende (gemeentelijke) regelgeving. Waar nodig worden
duidelijke oversteekplaatsen voorzien (aankondiging op afstand en signalisatie ter
plekke), dit zal onder meer het geval zijn ter hoogte van toegangen tot de zones voor
bedrijvigheid.

artikel 5: zone voor spoor

Geen bijzondere bepalingen

{---.}
Ter hoogte van het pijlsymbool (indicatieve aanduiding) kan een
onderdoorsteek worden voorzien voor langzaam verkeertussen het
stationsplein en het bedrijventerrein,

artikel 6: zone voor bedrijvigheid 1

53. Bestemming

De zones voor bedrijvigheid zijn bestemd voor regionale bedrijven die zich bezighouden
met verwerking, productie, distributie, logistiek, opslag en transport. Openbare
nutsvoorzieningen complementair aan de economische omgeving (bvb. containerpark)
zijn toegelaten. Andere openbare nutsvoorzieningen zoals politie, brandweer, ... zijn niet
toegelaten,
Nevenbestemmingen zijn beperkt tot complementaire functies zoals adminístratie,
researchfaciliteiten, demonstratieruimten, sociale lokalen (kleedkamers, sanitair,
verpozingsruimte, refter voor werknemers) en dergelijke. De vloeroppervlakte van de
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nevenfuncties blijft beperkt tot maximum 2so/o van de vloeroppervlakte van de
hoofdfunctie.
De inplanting van inrichtingen als bedoeld in artikel 3 S1 1e lid van het
Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het vlaams Gewest,het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van'
de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, wordt niettoegel aten.
Per bedrijf mag één bedrijfswoning voorzien worden, met een maximaal volume van
1000me, voor zover de noodzakelijkheíd ervan voor de goede bedrijfsvoering u.ng"toond
kan worden.

Kleinhandel (zowel klein- als grootschalig), loutere kantoorgebouwen, toonzalen i.f.v.
detailhandel, intensieve veeteeltbedrijven, land- en tuinboúwactiviteíten riJn n".g"n,
toegelaten,
In afwijking van hetgeen hoger vermeld kunnen bestaande vergunde bedrijven en
activiteiten:

. behouden blijven;
¡ uitbreiden volgens de inrichtingsvoorschriften, Er kan bij uitbreidingen worden

afgeweken van de inrichtingsvoorschriften indien wordt ãangetoonO-Out ¿¡t
noodzakelijk is omwille van technische-, milieu- of veiligheid-sredenen.

54. Inrichting

Perceellering

De zone is bestemd voor regionale bedrijven, Minimum 30olo van de zone-oppervlakte
dient ingevuld te worden met percelen die groter zijn dan 1,5 ha. De
minimumoppervlakte van de overige kavels in deze zone bedraagt 0,5 ha. Van de
minimumoppervlakte kan enkel worden afgeweken met het oog õp de opvulling van
kleinere restruimten' In het kader van de vergunningverlening van bedri¡ven met het oog
op d9 ontwikkeling van de zone, moet steeds ãen mãximale bãnufting vãn de zone
worden beoogd,

Bebouwing en constructies

Aard van de bebouwino

Aaneengesloten en gekoppelde bebouwing worden maximaal nagestreefd. Vrijstaande
bebouwing dient hetzij technisch, hetzij ruimteli¡k, ... gemotiveerd te worden vanuit debedrijfsvoering (bvb, onmogerijkheid volgend ui[ het froductieproces,
brandvoorschriften, ...).

Plaatsing van de gebouwen

De minimale afstand van de bebouwing tot aan de zonegrens wordt bepaald door de 45o-
regel, (de minimale.afstand van een gevel tot aan de zonegrens is m.a.w. gelijk aan dehoogte van de gevel), met een minimum van 7m wanneer het gaat over oãboúwing aan
een zone voor openbare wegenis. Deze 45o-regel geldt enkel ten opzichte van de
verschillende bufferzones en openbare wegenisien.
Per perceel geldt een minimale bebouwingsindex B/T van 600lo met uitzondering van
bedrijven in de distributie- en transpoftsector waar een minimale B/T van 50o/o (inclusief
loskades) wordt vooropgesteld, tenzij anders bepaald door de bouwvrije zones die
ontstaan ten gevolge van bovenvermelde minimale afstanden, Deze index is niet van
toepassing op bestaande vergunde bedrijven.
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Afmetinoen van de gebouwen
De volledige bebouwde oppervlakte heeft een bouwhoogte van minstens 7m wat deinpassing van minstens 2 bouwlagen toelaat. Mits techñische of bedrijfseconomische
onderbouwing/motivatie kan afgeweken worden van de vooropgestelde minimumhoogte
en dit voor bijgebouwen in functie van specifieke installaties of nevenfuncties
(sprinklertanks, nutscabines, portierswachthuis, ...), Kantoorgebouwen, cafetaria,
ontvangstruimten, ... vallen buiten deze afwijkingsmogeli¡ttreid aaar Z¡'eenvouOig
stapelbaar zijn.
Welstand van de gebouwen
Gevels en daken moeten afgewerkt worden in duurzame materia len die qua kleur in
harmonie zijn met de omgeving, onesthetische materialen worden niet toegelaten.
Technische installaties worden maximaal geintegreerd in het bedrijfsgebogw.

Ontsluiting

Elk bedrijfsperceel heeft een rechtstreekse ontsluiting tot de interne wegenis.
In de zones voor bedrijvigheid mogen lokale ontsluitingsstraten worden aangelegd.

Terreinaanleg

onbebouwde zones die grenzen aan de openbare ruimte mogen verhard worden in
functie van parkings, laad- en losruimten, .... Ten opzichte van de openbare weg dientevenwel een groenstrook van min. 5m gevrijwaard te blijven van verhardingenlmet
uitzondering van toeritten). Nieuwe aanplantingen gebeuren alleen met streãkeigen
struiken en bomen, waarbij eventueel aanwezige hõogstammen worden aangevuld totminstens één hoogstammige boom per 2oom2 niet-UãOouwde of verharde oppervlakte.
Van de totale niet-bebouwde en niet-verharde oppervlakte van een perceel dient,
behoudens bij bestaande vergunde bedrijven, minstens een derde aangeplant te zijn metstruiken, heesters en bomen.

Waterhuishouding

De aanleg van een volledig gescheiden systeem voor de afvoer van oppervlakte- en
afvalwater op het perceel is verplicht. Regenwaters van verhardingen waar mogelijke
bezoedeling voorkomt, ondergaan eerst de nodíge filtering overeenkomstig de vigerende
regelgeving. Oppervlaktewater wordt eerst opgevangen in de waterbuffers. Vuile waters
worden in afvalwaterriool geloosd na de nodige behandeling overeenkomstig de
vigerende regelgeving,
Verlichting
verlichting van de bedrijfsterreinen gebeurt met niet-verblindende toestellen die geen
licht boven het horizontaal vlak uitstralen, Bij niet-uitbating wordt alle
terrein/gebouwverl ichtin g gedoofd, u itgezonderd recla meverl ichtin g.

55. Beheer

De kwalitatieve realisatie volgens de stedenbouwkundige voorschriften, maar ook het
beheer en het onderhoud van de niet bebouwde of verñar:de ruimte op'treiferceel, van
de groenaanplantingen, van de toegangen, van het grachtensysteem binnen de zones
voor bedrijvigheid valt ten laste van het bedrijf, tenã¡ in onderlinge overeenkomst metde beheerder anders wordt bepaald.
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: zone voor bedrijvigheid 2artikel 7

S1. Bestemming

De zones voor bedrijvigheid zijn bestemd voor regionale bedrijven die zich bezighoudenmet verwerking, productie, distributie, opslag en îransport,
Nevenbestemmingen zijn beperkt tot complementaire functies zoals administratie;researchfaciliteiten, demonstratieruimten, sociale lokalen (kleedkamãri, sánitair,verpozìngsruimte, refter voor werknemers) en dergelijke. De vloeropp"-t.t t" van denevenfuncties blijft beperkt tot maximum 25o/o vañ oé vloeroppervrárcã uuì o"hoofdfunctie.
De inplanting van inrichtingen als bedoeld in artikel 3 g1 1e lid van hetsamenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Feierale staat, hãt vlaams Gewest,het waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffenáe ae beheersing vande gevaren van zware ongevallen waarbij gevaärl¡ke iiàn"n zijn betrokken, wordt niettoegelaten
Per bedrijf mag één bedrijfswoning voorzien worden, met een maximaal volume van1000m3, voor zover de noodzakelijkheid ervan uoor oã toeoe bedrijfsvoering aangetoondkan worden 'J¡vrvv¡ rr

Kleinhandel (zowel klein- als grootschalig), milieubelastende industrie, louterekantoorgebouwen, toonzalen i.r.v. deta¡lhãndel, inteniìãve veeteeltbedrijven, land- entui n bouwactivite iten zijn nergens toegelaten.
In afwijking van hetgeen hoger vermeld kunnen bestaande vergunde bedrijven enactiviteiten:

. behouden blijven;
¡ uitbreiden volgens de inrichtingsvoorschriften. Er kan bij uitbreidingen wordenafgeweken van de inrichtingsvoorschriften indien wordt ãangetooÀd"dat ditnoodzakelijk is omwille van technische-, milieu- of veiligheid;sredenen.

52. Inrichting

Perceellering

De zone is bestemd voor regionale bedrijven. De minimumoppervlakte van de kavels indeze.zone bedraagt 0,5 ha' van de minimumoppervlakte kan enkel worden afgewekenmet het oog op de opvulling van kleinere restruimten. In het kader van devergunningverlening van bedrijven met het oog op de ontwikkeling van de zone, moetsteeds een maximare benutting van de zone wór¿en ueoogo.

Bebouwing en constructies

Aard van de bebouwing

Aaneengesloten en gekoppelde bebouwing worden maximaal nagestreefd. Vrijstaandebebouwing dient hetzij technisch, hetzij rùimteli¡k, ... jàmotiveerd te worden vanuit debedrijfsvoering (bvb. on mogerijkheid vórgeno ui[ Éel õro¿uctieproces,brandvoorschriften, ...).

Plaatsing van de oebouwen
De minimale afstand van de bebouwing tot aan de zonegrens wordt bepaald door de 45o-regel, (de minimale,afstand van een gevel tot aan de ro'neg."n, is m.a.w. gelijk aan dehoogte van de gevel), met een minim-um van 7m wanneer het gaat over bebouwing aaneen zone voor openbare wegenis' Deze 45o-regel geldt enkel tðn opzichte van deverschillende bufferzones en openbare wegenissen.
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Per perceel geldt een minimale bebouwingsindex B/T van 600lo rnet uitzondering vanbedrijven in de distributie- en transportsettor *uui 
""n 

minimale B/T van 50o/o (inclusiefloskades) wordt vooropgesteld, tenzij anders oépãulã-¿oor de bouñvrije zones aieontstaan ten gevolge van bovenvermelde minimale ãfstanden. Deze index is niet vantoepassing op bestaande vergunde bedrijven
Afmetinoen van de gebouwen
De volledige bebouwde oppervlakte heeft een bouwhoogte van minstens 7m wat deinpassing van minstens 2 bouwlagen toelaat. Mits technische of bedrijfseconomischqonderbouwing/motivatie kan afge-weken worden uun á" vooropgestelde minjmumhoogteen dit voor bijgebouwen in functie van specifieke installaties of nevenfuncties(sprinklertanks, nutscabines, portierswachthuis, ...), Kantoorgebouwen, cafetaria,ontvangstruimten, ". vallen buiten deze afwijkingsmogelijtneî¿ dairii,í eãnvouoigstapelbaar zijn,
Welstand van de gebouwen
Gevels en daken moeten afgewerkt worden in duurzame materialen die qua kleur inharmonie zijn met de omgeving. onesthetische materialen worden niet tbegelaten,Technische installaties worden maximaal geTntegreerd ìn het bedri¡fsgeUãuw,

Ontsluiting

Elk bedrijfsperceel heeft een rechtstreekse ontsluiting tot de interne wegenis.
In de zones voor bedrijvigheid mogen lokale ontsluitingsstraten worden aangelegd.
Tussen de Appeldonkstraat en de De veert wordt een openbare wegenis voorzien, Deaansluitpunten worden symbolisch weergegeven, Bestaande activiteiten die momenteelniet gelegen zijn aan een voldoende uitglruste en openbare weg oienãn - na aanleg vande interne wegenís - verplicht ontsloten te worden via deze n¡eúwe wegenis.
Binnen de zone aangeduid op het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid voorzien vooreen ontsluitingspunt, aangelegd en ingericht votgens de vigeren¿ã wetgàving en deregels van de burgerlijke bouwkunst, Het betrefihet creërèn van een aãnsluiting tussenenerzijds de 412 en anderzijds de Appeldonkstraat, Hoeikensstraat en ,ãn" uoo,openbare wegenis' Het symbool om het bestemmingsplan is indicatief voor de lokalisatievan de voorziene aansluiting

Terreinaanleg

onbebouwde zones die grenzen aan de openbare ruimte mogen verhard worden infunctie van parkings, laad- en losruimten, .... Ten opzichte van de openbare weg dientevenwel een groenstrook van min. 5m gevrijwaard te blijven van vérhardingen (metuitzondering van toeritten). Nieuwe aanptan[ingen gebeuren alleen met streekeigenstruiken en bomen, waarbij eventueel aanweziie hãogitammen worden aangevuld totminstens één hoogstammige boom per 2oomz n¡et-bãbouwde of verharde oppervlakte.van de totale niet-bebouwde en niet-verharde oppervlãt t" uun een perceel dient,behoudens bij bestaande vergunde bedrijven, minstens een derde aangeplant te zijn metstruiken, heesters en bomen. De uitbouw van milieubelastende bedrijísactiviteiten doorbestaande bedrijven op de niet-bebouwde oppervlakte is niet toegelaten binnen eenperimeter van 100m t'o'v' de woongebieden die overeenkomstig het gewestplan of degeldende plannen van aanleg of ruiriteliike uitvoériÀgsôtannen werden aangewezen,

Waterhuishouding

De aanleg van een volledig gescheiden systeem voor de afvoer van oppervlakte- enafvalwat.er op het perceel is verplicht. Regenwaters van verhardingen waar mogelijkebezoedeling voorkomt, ondergaan eerct dã nodige filtering overeenkomstig de vigerenderegelgeving. oppervlaktewater wordt eerst opgevangen in de waterbuffers, vuile watersworden in afvalwaterriool geloosd na de nodigé oehi¿eling overeenkomstig devigerende regelgeving !
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Met betrekking tot de waterbuffering geldt een norm van 250m3/ha verharde oppervlakte
(waarbij - naast de zone voor waterbuffering art.16 - ook de zone voor groen en
waterbuffering art. 17 primair gebruikt dient te worden om deze norm te behalen).

Verlichting
Verlichting van de bedrijfsterreinen gebeurt met niet-verblindende toestellen die geen
licht boven het horizontaal vlak uitstralen. Bij niet-uitbating wordt alle
terrei n/gebouwverl ichti n g gedoofd, u itgezonderd recla meverl i chti n g.

Beheersmaatregelen

De stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van nieuwe bedrijven mag pas
verleend worden nadat een stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor de
ontsluitingsinfrastructuur in het verlengde van de Hoeikensstraat ten zuiden van de
Appeldonkstraat, De nodige vergunningen voor het bouwrijp maken van het terrein
(kapvergunning, stedenbouwkund ige vergunn ing voor de uitvoeri ng van
infrastructuurwerken, waterbeheersingswerken en reliëfwijzigingen en voor de afbraak
van bestaande gebouwen en constructies, ,..) zijn wel onmiddellijk uitvoerbaar.

53. Beheer

De kwalitatieve realisatie volgens de stedenbouwkundige voorschriften, maar ook het
beheer en het onderhoud van de niet bebouwde of verharde ruimte op het perceel, van
de groenaanplantingen, van de toegangen, van het grachtensysteem binnen de zones
voor bedrijvigheid valt ten laste van het bedrijf, tenzij in onderlinge overeenkomst met
de beheerder anders wordt bepaald.

artikel 8: zone voor bedrijvigheid 3

51. Bestemming

De zones voor bedrijvigheid zijn bestemd voor regionale bedrijven die zich bezighouden
met verwerking, productie, distributie, logistiek, opslag en transport. Milieubelastende
bedrijven zijn niet toegelaten,
Nevenbestemmingen zijn beperkt tot complementaire functies zoals administratie,
researchfaciliteiten, demonstratieruimten, sociale lokalen (kleedkamers, sanitair,
verpozingsruimte, refter voor werknemers) en dergelijke. De vloeroppervlakte van de
nevenfuncties blijft beperkt tot maximum 25o/o van de vloeroppervlakte van de
hoofdfunctie.
De inplanting van inrichtingen als bedoeld in artikel 3 51 le lid van het
Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest,
het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersíng van
de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, wordt niet
toegelaten,
Per bedrijf mag één bedrijfswoning voorzien worden, met een maximaal volume van
1000ma, voor zover de noodzakelijkheid ervan voor de goede bedrijfsvoering aangetoond
kan worden.
Kleinhandel (zowel klein- als grootschalig), loutere kantoorgebouwen, toonzalen i.f,v,
detailhandel, intensieve veeteeltbedrijven, land- en tuinbouwactiviteiten zijn nergens
toegelaten.
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In afwijking van hetgeen hoger vermeld kunnen bestaande vergunde bedrijven en
activiteiten:

. behouden blijven;

' uitbreiden volgens de inrichtingsvoorschriften. Er kan bij uitbreidingen worden
afgeweken van de inrichtingsvoorschriften indien wordt aangetoonA ¿at A¡t
noodzakelijk is omwille van technische-, milieu- of veiligheidsredenen,

S2. Inrichting

PerceellerÌng

De zone is bestemd voor regionale bedrijven. Minimum 30o/o van de zone-oppervlakte
dient ingevuld te worden met percelen die groter zijn dan 1,5 ha. De
minimumoppervlakte van de overige kavels in deze zone bedraagt 0,5 ha. Van de
minimumoppervlakte kan enkel worden afgeweken met het oog op de opvulling van
kleinere restruimten, In het kader van de vergunningverlening van bedrijven met het oog
op de ontwikkeling van de zone, moet steeds een maximale benutting van de zone
worden beoogd,

Bebouwing en constructies

Aard van de bebouwing

Aaneengesloten en gekoppelde bebouwing worden maximaal nagestreefd, Vrijstaande
bebouwing dient hetzij technisch, hetzij ruimtelijk, ... gemotiveerd te worden vanuit de
bedrijfsvoering (bvb, onmogelijkheid volgend uit het productieproces,
brandvoorschriften, ...).

Plaatsing van de gebouwen

De minimale afstand van de bebouwing tot aan de zonegrens wordt bepaald door de 45o-
regel, (de minimale afstand van een gevel tot aan de zonegrens is m.a.w. gelijk aan de
hoogte van de gevel), met een minimum van 7m wanneer het gaat over bebouwing aan
een zone voor openbare wegenis, Deze 45o-regel geldt enkel ten opzichte van de
verschillende bufferzones en openbare wegenissen.
Per perceel geldt een minimale bebouwingsindex B/T van 600/o met uitzondering van
bedrijven in de distributie- en transportsector waar een minimale B/T van 50o/o (inclusief
loskades) wordt vooropgesteld, tenzij anders bepaald door de bouwvrije zones die
ontstaan ten gevolge van bovenvermelde minimale afstanden. Deze index is niet van
toepassing op bestaande vergunde bedrijven,
Afmetingen van de gebouwen

De volledige bebouwde oppervlakte heeft een bouwhoogte van minstens Trir wat de
inpassing van minstens 2 bouwlagen toelaat, Mits technische of bedrijfseconomische
onderbouwing/motivatie kan afgeweken worden van de vooropgestelde minimumhoogte
en dit voor bijgebouwen in functie van specifieke installaties of nevenfuncties
(sprinklertanks, nutscabines, portierswachthuis, ..,). Kantoorgebouwen, cafetaria,
ontvangstruimten, ... vallen buiten deze afwijkingsmogelijkheid daar zij eenvoudig
stapelbaar zijn,
Welstand van de gebouwen

Gevels en daken moeten afgewerkt worden in duurzame materialen die qua kleur in
harmonie zijn met de omgeving, Onesthetische materialen worden niet toegelaten.
Technische installaties worden maximaal geïntegreerd in het bedrijfsgebouw,

Ontsluitíng
Elk bedrijfsperceel heeft een rechtstreekse ontsluiting tot de interne wegenis.
In de zones voor bedrijvigheid mogen lokale ontsluitingsstraten worden aangelegd.
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Voor deze zone geldt dat de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van
nieuwe bedrijven pas verleend mag worden nadat een stedenbouwkundige vergunning
werd verleend voor de ontsluitingsinfrastructuur richting N16. De nodige vergunningen
voor het bouwrijp maken van het terrein (kapvergunning, stedenbouwkundige
verg u n n i n g voor de u itvoeri ng van i nfrastructuurwerken, waterbeheersi ngswerken en
reliëfwijzigingen en voor de afbraak van bestaande gebouwen en constructies, ,..) zijn
wel onmiddellijk verleenbaar,
Deze zone dient uitsluitend ontsloten te worden via de - te realiseren - onderdoorgang,
Zolang deze onderdoorgang evenwel niet gerealiseerd werd, kan gebruik gemaakt'
worden van de huidige ontsluiting (Emiel Vander Veldenstraat).

Terreinaanleg
Onbebouwde zones die grenzen aan de openbare ruimte mogen verhard worden in
functie van parkings, laad- en losruimten, .... Ten opzichte van de openbare weg dient
evenwel een groenstrook van min, 5m gevrijwaard te blijven van verhardingen (met
uitzondering van toeritten). Nieuwe aanplantingen gebeuren alleen met streekeigen
struiken en bomen, waarbij eventueel aanwezige hoogstammen worden aangevuld tot
minstens één hoogstammige boom per 200m2 niet-bebouwde of verharde oppervlakte.
Van de totale niet-bebouwde en niet-verharde oppervlakte van een perceel dient,
behoudens bij bestaande vergunde bedrijven, minstens een derde aangeplant te zijn met
struiken, heesters en bomen, De uitbouw van milieubelastende bedrijfsactiviteiten door
bestaande bedrijven op de niet-bebouwde oppervlakte is niet toegelaten binnen een
perimeter van 100m t,o,v. de 412 en t.o,v, de woongebieden die overeenkomstig het
gewestplan of de geldende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen werden
aangewezen.

Waterhuishouding

De aanleg van een volledig gescheiden systeem voor de afvoer van oppervlakte- en
afvalwater op het perceel is verplicht, Regenwaters van verhardingen waar mogelijke
bezoedeling voorkomt, ondergaan eerst de nodige filtering overeenkomstig de vigerende
regelgeving. Oppervlaktewater wordt eerst opgevangen in de waterbuffers. Vuile waters
worden in afvalwaterriool geloosd na de nodige behandeling overeenkomstig de
vigerende regelgeving,
Verlichting
Verlichting van de bedrijfsterreinen gebeurt met niet-verblindende toestellen die geen
licht boven het horizontaal vlak uitstralen. Bij niet-uitbating wordt alle
terrei n/gebouwverl ichti n g gedoofd, u itgezonderd recla meverl ichti ng.

53. Beheer

De kwalitatieve realisatie volgens de stedenbouwkundige voorschriften, maar ook het
beheer en het onderhoud van de niet bebouwde of verharde ruimte op het perceel, van
de groenaanplantingen, van de toegangen, van het grachtensysteem binnen de zones
voor bedrijvigheid valt ten laste van het bedrijf, tenzij in onderlinge overeenkomst met
de beheerder anders wordt bepaald.

artikel 9: zone voor kleinschalige bedrijvigheid 2

S1. Bestemming

De zones voor kleinschalige bedrijvigheid zijn bestemd voor bedrijven die zich
bezighouden met verwerking, productie, distributie, logistiek, opslag en transport alsook
kleinschalige kantoren en kantoorachtigen. Het gaat om bedrijven die qua aard en schaal
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aansluiten bij de aanpalende bewoning. Openbare nutsvoorzieningen zijn eveneens
toegelaten,
Nevenbestemmingen zijn beperkt tot complementaire functies zoals administratie,
researchfaciliteiten, demonstratieruimten, sociale lokalen (kleedkamers, sanitair,
verpozingsruimte, refter voor werknemers) en dergelijke. De vloeroppervlakte van de
nevenfuncties blijft beperkt tot maximum 25o/o van de vloeroppervlakte van de
hoofdfunctie.
De inplanting van inrichtingen als bedoeld in artikel 3 g1 le lid van het
Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewést,
het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van
de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, wordt niet
toegelaten.
Per bedrijf mag één bedrijfswoning voorzien worden, met een maximale vloeroppervlakte
van 150m2, een maximaal volume van 1000m3voor zover de noodzakelijkheid etvan
voor de goede bedrijfsvoering aangetoond kan worden,
Kleinhandel (zowel klein- als grootschalig), milieubelastende industrie, toonzalen i.f.v.
detailhandel, intensieve veeteeltbedrijven, land- en tuinbouwactiviteiten zijn nergens
toegelaten.

52. Inrichting

Bebouwing en constructies

Aard van de bebouwing

Aaneengesloten en gekoppelde bebouwing worden maximaal nagestreefd. Vrijstaande
bebouwing dient hetzij technisch, hetzij ruimtelijk, ... gemotiveerd te worden vanuit de
bedrijfsvoering (bvb, onmogelijkheid volgend uit het productieproces,
brandvoorschriften, ...),

Plaatsino van de qebouwen

De minimale afstand van de bebouwing tot aan de zonegrens bedraagt minimum 7m
wanneer het gaat over bebouwing aan een zone voor openbare wegenis en 5m t,o.v.
andere zonegrenzen.
Per perceel geldt een minimale bebouwingsindex B/T van 60o/o, tenzij anders bepaald
door de bouwvrije zones die ontstaan ten gevolge van bovenvermelde minimale
afstanden,

Afmetingen van de qebouwen

De volledige bebouwde oppervlakte heeft een bouwhoogte van minstens 7m wat de
inpassing van minstens 2 bouwlagen toelaat en een maximale bouwhoogte van 4
bouwlagen. Mits technische of bedrijfseconomische onderbouwing/motivatie kan
afgeweken worden van de vooropgestelde minimumhoogte en dit voor bijgebouwen in
fu nctie va n specifieke i nstal laties of nevenfu ncties (spri n klefta n ks, n utscabi nes,
portierswachthuis, ...), Kantoorgebouwen, cafetaria, ontvangstruimten, ... vallen buiten
deze afwijkingsmogelijkheid daar zij eenvoudig stapelbaar zijn.
Welstand van de gebouwen

Gevels en daken moeten afgewerkt worden in duurzame materialen die qua kleur in
harmonie zijn met de omgeving, Onesthetische materialen worden niet toegelaten.
Technische installaties worden maximaal geïntegreerd in het bedrijfsgebouw,
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Ontsluíting
Aanvullend op de algemeen geldende voorschriften, geldt een maximum van 1
parkeerplaats per 4 werkende personen.

In tegenstelling tot de algemeen geldende voorschriften, geldt een minimum van 2
overdekte fietsstallingsplaatsen per 5 werkende personen.

Elk bedrijfsperceel heeft een rechtstreekse ontsluiting tot de interne wegenis.
In de zones voor bedrijvigheid mogen lokale ontsluitingsstraten worden aangelegd

Terreínaanleg

Onbebouwde zones die grenzen aan de openbare ruimte mogen verhard worden in
functie van parkings, laad- en losruimten,..., Ten opzichte van de openbare weg dient
evenwel een groenstrook van min. 5m gevrijwaard te blijven van verhardingen (met
uitzondering van toeritten). Nieuwe aanplantingen gebeuren alleen met streekeigen
struiken en bomen, waarbij eventueel aanwezige hoogstammen worden aangevuld tot
minstens één hoogstammige boom per 200m2 niet-bebouwde of verharde oppervlakte
Van de totale niet-bebouwde en niet-verharde oppervlakte van een perceel dient
minstens een derde aangeplant te zijn met struiken, heesters en bomen.

Waterhuishouding

Afvoer van oppervlakte- en afvalwater dienen aan te sluiten op het bestaand gemengd
rioleringssysteem. Regenwaters van verhardingen waar mogelijke bezoedeling voorkomt,
ondergaan eerst de nodige filtering overeenkomstig de vigerende regelgeving. Vuile
waters worden in afvalwaterriool geloosd na de nodige behandeling overeenkomstig de
vigerende regelgeving.
Verlichting
Verlichting van de bedrijfsterreinen gebeurt met niet-verblindende toestellen die geen
licht boven het horizontaal vlak uitstralen. Bij niet-uitbating wordt alle
terrei n/gebouwverl ichti n g gedoofd, u itgezonderd recla meverl i chti ng.

53. Beheer

De kwalitatieve realisatie volgens de stedenbouwkundige voorschriften, maar ook het
beheer en het onderhoud van de niet bebouwde of verharde ruimte op het perceel, van
de groenaanplantingen, van de toegangen, van het grachtensysteem binnen de zones
voor bedrijvigheid valt ten laste van het bedrijf, tenzij in onderlinge overeenkomst met
de beheerder anders wordt bepaald,

artikel 1O: zone voor representatieve bedrijfsgebouwen

S1. Bestemming

De zone voor representatieve bedrijfsgebouwen is bestemd voor regionale bedrijven die
zich bezighouden met verwerking, productie, distributie logistiek, opslag, transport en
dienstverlening, én bovendien omwille van hun activiteit behoefte hebben aan een grote
oppervlakte aan representatieve functies. Zuivere ldeinhandel (zowel klein- als
grootschalig), intensieve veeteeltbedrijven, land- en tuinbouwactiviteiten en
milieubelastende industrie , zijn nergens toegelaten,
Nevenbestemmingen zijn beperkt tot complementaire functies zoals administratie,
researchfaciliteiten, toonzalen, demonstratieruimten, sociale lokalen (kleedkamers,
sanitair, verpozingsruimte, refter voor werknemers) en dergelijke. Afwijkend t.o,v. de
begripsomschrijvingen geldt dat de vloeroppervlakte van deze nevenfuncties beperkt
moet blijven tot maximum 40olo van de vloeroppervlakte van de hoofdfunctie.
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De landmarks kunnen - naast bovenstaande functies - eveneens ingevuld worden metfuncties die ondersteunend zijn naar het bedrijvãÃtu1."in toe (zoals congresruimte,gemeenschappelijke voorzieningen voor het põrson"ut, OuOri¡'fàrestauiañt,-...;. o"maximale vloeroppervlakte aan ondersteunende kanto'oractiviteiten in beide landmarkssamen mag niet meer bedragen dan 5,000 mz.
De inplanting van inrichtingen als bedoeld in artikel 3 s1 le lid van hetsamenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Feierale staat, håt vlaams Gewest,het waals Gewest en het Brussels Hoofdstedel¡ik cewÀsi betreffende de beÀeersing vande gevaren van zware ongevallen waarbij gevaädi¡ke iiãn n zijn betrokken, wordt niettoegelaten.
In afwijking van hetgeen hoger vermeld kunnen bestaande vergunde bedrijven enactiviteiten:

. behouden blijven;
o uitbreiden volgens de inrichtingsvoorschriften. Er kan bij uitbreidingen wordenafgeweken van de inrichtingsvoorschriften indien wordt ãangetooníout ¿¡tnoodzakelijk is omwille van technische-, milieu- of veiligheidisredenen.

52. Inrichting

Gebouwen en constructies
Plaatsino van de gebouwen
Per perceel geldt een minimale bebouwingsindex (B/T) van 50o/o van de effectiefbenutbare oppervlakte en een maximale uan'Boo/o. oein¡nimale bebouwinés¡n¿ex is nietvan toepassing op bestaande vergunde bedrijven,

Afmetingen van de gebouwen
De minimale bouwhoo.gte bedraagt 7 m. Het maximaal aantal bouwlagen bedraagt vier.Mits technische of bedrijfseconomische onderbouwing/motivatie kan Jrgeweken wordenvan de vooropgestelde minimumhoogte en dit voor b-ijgebouwen in runãtie van specifiekeinstallaties of nevenfuncties (sprinklertanks, nutscabiñõs, portierswachthuis, ...).Kantoorgebouwen, cafetaria, ontvangstruimten,,., vallen buiten dezeafwijkingsmogelijkheid daar zij eenvõudig stapétUaar z¡n,
Welstand van de gebouwen
De gebouwen dienen zich omwille van hun markante plaats op het terrein zowel naar de412 als naar de omliggende terreinen representatief te verhouden.
Landmarks
Binnen de zone wordt de mogelijkheid voorzien om twee'landmarks, te voorzien. Delocatie van de landmarks wordt lymbolisch aangeouiJ ãp pran. Deze landmarks kenneneen functionele invulling (zuiver adverterende oÍ aandaihtstrekkende constructies zoalsmasten, reclamepanelen, torens voor showruim,te, ... worden niet ú;"gdt;" hebben eenmaximale hoogte van 50 meter,

Ontsluiting
Aanvullend op de algemeen gerdende voorschriften, geldt een maximum van 2parkeerplaatsen per 3 werkende personen.
In tegenstelling tot de algemeen geldende voorschriften, geldt een minimum van 2overdekte fietsstallingsplaatsen per 5 werkende personen.
Elk bedrijfsperceel heeft een rechtstreekse ontsluiting tot de interne wegenis,
Tussen de Appeldonkstraat en de De veert wordt een openbare wegenis voorzien. Deaansluitpunten worden symbolisch weergegeven (zone 

'a¡. 
aestaanãe activiteiten diemomenteel niet gelegen zijn aan een voldoende uìtgerusie en openbare weg dienen - naaanleg van de interne wegenis - verplicht ontslote¡ite worden via deze nieùwe wegenis.
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In de zones voor bedrijvigheid mogen lokale ontsluitingsstraten worden aangelegd.
Nabij de plaats van verknoping aangeduid op het bestemmingsplan wordt de
mogelijkheid voorzien voor een ontsluitingspunt, aangelegd en ingericht volgens de
vigerende wetgeving en de regels van de burgerlijke bouwkunst. Het betreft het creëren
van een aansluiting tussen enerzijds de 412 en anderzijds de Appeldonkstraat,
Hoeikensstraat en zone voor openbare wegenis, Het symbool om het bestemmingsplan is
indicatief voor de lokalisatie van de voorziene aansluiting

Terreinaanleg

Onbebouwde zones die grenzen aan de openbare ruimte mogen verhard worden in
functie van parkings, laad- en losruimten, .... Ten opzichte van de openbare weg dient
evenwel een groenstrook van min. 5m gevrijwaard te blijven van verhardingen (met
uitzondering van toeritten), Nieuwe aanplantingen gebeuren alleen met streekeigen
struiken en bomen, waarbij eventueel aanwezige hoogstammen worden aangevuld tot
minstens één hoogstammige boom per 200m2 niet-bebouwde of verharde oppervlakte.
Van de totale niet-bebouwde en niet-verharde oppervlakte van een perceel dient,
behoudens bij bestaande vergunde bedrijven, minstens een derde aangeplant te zijn met
struiken, heesters en bomen.

Waterhuíshouding

Met betrekking tot de waterbuffering geldt een norm van 250m3/ha verharde oppervlakte
(waarbij - naast de zone voor waterbuffering art,16 - ook de zone voor groen en
waterbuffering aft, 17 primair gebruikt dient te worden om deze norm te behalen). Alle
handelingen en activiteiten noodzakelijk voor de uitbouw van een nodige
bergingscapaciteit (inclusief afgravingen), met respect voor de natuurlijke en ecologische
kwaliteiten van de omgeving, zijn toegelaten,
Geen enkel lozingspunt van afvalwater is toegelaten in deze zone.
De inrichting van de zone zal uitgevoerd worden volgens de natuurtechnische regels van
de kunst. In functie van het noodzakelijk waterbergend vermogen is aanleg van een
overstromingsgebied toegestaan,
Nodige reliëfwijzigingen (ringdijk, afgravingen,...) voor de realisatie van een bufferbekken
zijn toegestaan,
Verlíchtíng

Verlichting van de bedrijfsterreinen gebeurt met niet-verblindende toestellen die geen
licht boven het horizontaal vlak uitstralen. Bij niet-uitbating wordt alle
terrei n/gebouwverl ichti ng gedoofd, u itgezonderd recla meverl i chti n g.

Beheersmaatregelen

De stedenbouwkundige vetgunning voor het bouwen van nieuwe bedrijven mag pas
verleend worden nadat een stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor de
ontsluitingsinfrastructuur in het verlengde van de Hoeikensstraat ten zuiden van de
Appeldonkstraat. De nodige vergunningen voor het bouwrijp maken van het terrein
(kapvergunni ng, stedenbouwkundige vergunni ng voor de uitvoeri ng van
infrastructuurwerken, waterbeheersingswerken en reliëfwijzigingen en voor de afbraak
van bestaande gebouwen en constructies, ,..) zijn wel onmiddellijk uitvoerbaar.

53. Beheer

De kwalitatieve realisatie volgens de stedenbouwkundige voorschriften, maar ook het
beheer en het onderhoud van de niet bebouwde of verharde ruimte op het perceel, van
de groenaanplantingen, van de toegangen, van het grachtensysteem binnen de zones
voor bedrijvigheid valt ten laste van het bedrijf, tenzij in onderlinge overeenkomst met
de beheerder anders wordt bepaald.

l
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S1, Bestemming

De zones voor bedrijvigheid zijn bestemd voor regionale bedrijven die zich bezighouden
met verwerking, productie, distributie, logistiek, ópslag en transport. Voor percelen diegrenzen aan de waterweg of aan een kade is het geUruit< van de waterweg verplicht
Openbare nutsvoorzieningen complementair aan dè economische omgevin-g (UúU,
containerpark) zijn toegelaten, Andere openbare nutsvoorzieningen zãals pititie,
brandweer, ... zijn niet toegelaten,
Nevenbestemmingen zijn beperkt tot complementaire functies zoals administratie,
researchfaciliteiten, demonstratieruimten, sociale lokalen (kleedkamers, sanitair,
verpozingsruimte, refter voor werknemers) en dergelijke. be vloeroppervlakte van de
nevenfuncties blijft beperkt tot maximum 25o/o van de vloeroppervlakte van de
hoofdfunctie.
De inplanting van inrichtingen als bedoeld in artikel 3 S1 le lid van het
Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest,
het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffend'e de beheersing van
de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, wordt niet
toegelaten,
Per bedrijf mag één bedrijfswoning voorzien worden, met een maximaal volume van
1000m3, voor zover de noodzakelijkheid ervan voor de goede bedrijfsvoering aangetoond
kan worden,

Kleinhandel (zowel kleirn- als grootschalig), loutere kantoorgebouwen, toonzalen i.f.v,detailhandel, intensieve veeteeltbedrijven, land- en tuinboúwactiv¡tãítãn-rijn n"rg.n,
toegelaten.
In afwijking van hetgeen hoger vermeld kunnen bestaande vergunde bedrijven en
activiteiten:

. behouden blijven;
¡ uitbreiden volgens de inrichtingsvoorschriften, Er kan bij uitbreidingen worden

afgeweken van de inrichtingsvoorschriften indien wordt áangetoonj¿ut O¡t
noodzakelijk is omwille van technische-, milieu- of veiligheid'sredenen.

52. Inrichting

Perceelleríng

De zone is bestemd voor regionale bedrijven. Minimum 30olo van de zone-oppervlakte
dient ingevuld te worden met percelen d¡e groter zijn dan 1,5 ha. De
minimumoppervlakte van de overige kavels in deze zone bedraagt 0,5 ha. Van de
minimumoppervlakte kan enkel worden afgeweken met het oog õp dã opvulling van
kleinere restruimten. In het kader van de vergunningverlening-vun O"OrUuãn met het oogop dg ontwikkeling van de zone, moet steeds ãen mãximale bãnutting ván de zone
worden beoogd,

Beþouwing en constructies

Aard van de bebouwino

Aaneengesloten en gekoppelde bebouwing worden maximaal nagestreefd, Vrijstaande
bebouwing dient hetzij technisch, hetzij ruimteliik, ... gemotiveerd te worden vanuit de
bedrijfsvoerin g (bvb. on mogel ij kheid volgend uil het p-roductieproces,
brandvoorschriften, ...).
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Plaatsing van de gebouwen
De minimale afstand van de bebouwing tot aan de zonegrens wordt bepaald door de 45o-regel, (de minimale afstand van een gevel tot aan de zonegrens is m.a,w. gelijk aan dehoogte van de gevel), met een minimum van 7m wanneer-het gaat ovàr bebouwing aaneen zone voor openbare wegenis' Deze 45o-regel geldt enkel ten opzichte van deopenbare wegenissen, en niet ten opzichte van ãe 6ufferstroken (mät in åint nu,,.'" uuneventuele bouwvrij afstanden m,b.t, brandvoorschriften)
Afmetinoen van de qebouwen

De volledige bebouwde oppervlakte heeft een bouwhoogte van minstens 7m *ut ¿"inpassing van minstens 2 bouwlagen toelaat, Mits technische of bedrijfsãconomische
onderbouwing/motivatie kan afgeweken worden van de vooropgestelãe minimumhoogte
en dit voor bijgebouwen in functie van specifieke installat¡es or-nevenfunlties
(sprinklertanks, nutscabines, portierswachthuis, ...). Kantoorgebouwen, cafetaria,
ontvangstruimten,'.. vallen buiten deze afwijkingsmogelijtnei¿ daar zijeenvoudig
stapelbaar zijn.
Welstand van de oebouwen
Gevels en daken moeten afgewerkt worden in duurzame materialen die qua kleur inharmonie zijn met de omgeving. onesthetische materialen worden niet täegelaten,
Technische installaties worden maximaal geintegreerd in het bedrijfsgebouw,

Ontsluiting
Elk bedrijfsperceel heeft een rechtstreekse ontsluiting tot de interne wegenis,
In de zones voor bedrijvigheid mogen lokale ontsluitingsstraten worden aangelegd.

Terreinaanleg
onbebouwde zones die grenzen aan de openbare ruimte mogen verhard worden infunctie van parkings, laad- en losruimten, ,... Ten opzichte van de openbare weg dientevenwel een groenstrook van min, 5m gevrijwaard te blijven van verhardingen (metuitzondering van toeritten)' Nieuwe aanplan[ingen gebeuren alleen met streekeigenstruiken en bomen, waarbij eventueel aanwezige hóogstammen worden aangevuld totminstens één hoogstammige boom per 2oom2 ñiet-oãoouwde of verharde ;;;J;Ëñ;.van de totale niet-bebouwde en niet-verharde oppervlakte van een perceel dient,
behoudens bij bestaande vergunde bedrijven, minstens een derde aangeplant te zijn metstruiken, heesters en bomen.

Waterhuishouding

De aanleg van een volledig gescheiden systeem voor de afvoer van oppervlakte- enafvalwater op het perceel is verplicht, Regenwaters van verhardingen waar mogelijkebezoedeling voorkomt, ondergaan eerst dã nodige filtering overeenkomstig de vigerenderegelgeving' oppervlaktewater wordt eerst opgevangen in de waterbuffers, vuile watersworden in afvalwaterriool geloosd na de nodigã behãndeling overeenkomstig devigerende regelgeving.
Verlichting
verlichting van de bedrijfsterreinen gebeurt met niet-verblindende toestellen die geenlicht boven het horizontaal vlak uitstralen. Bij niet-uitoãting wordt alle
terrei n/gebouwverl ichting gedoofd, u itgezonãerd reclamevõrlichti ng,

53. Beheer

De kwalitatieve realisatie volgens de stedenbouwkundige voorschriften, maar ook hetbeheer en het onderhoud van de niet bebouwde of verñãr¿e ruimte op'trei perceel, vande groenaanplantingen, van de toegangen, van het grachtensysteem binnen de zones
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voor bedriivigheid valt ten laste van het bedrijf, tenzij in onderlinge overeenkomst metde beheerder anders wordt bepaald,

,
I

5f . Bestemming
De zones voor bedrijvigheid zijn bestemd voor regionale bedrijven die zich bezighoudenmet verwerking, productie, distributie, rogistiek, õprrué 

"n 
transport. openbaren utsvoorzien i n gen complementa ir aa n ¿e econom isirlã om geving (bvb. conta i nerpark)

,X'Jr:i:f"iaten' 
Andere openbare nutsvoorzieninsen zoats [otiti", Èr"Ã¿*"er, ... zijn nier

Nevenbestemmingen zijn beperkt tot complementaire functies zoals administratie,researchfaciliteiten, demonstratieruimten, sociale lokalen (kleedkamers, sanitair,verpozingsruimte, refter voor werknemers) 
_en oergeìijte. oe vloeroppervlakte van denevenfuncties blijft beperkt tot maxim um 25o/o uun aã vloeroppervlakte van dehoofdfunctie,

De inplanting van inrichtingen als bedoeld in artikel 3 S1 1e lid van hetsamenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de rJderale staat, het vlaams Gewest,het waals Gewest en het Brussels Hoofdsteder¡¡[ cãwàst betreffend" ¿ì ú"ie"rsing vande gevaren van zware ongevallen waarbij geuaärru[e riàrrun zijn betrokken, wordt niettoegelaten.
Per bedrijf mag één b.edrijfswoning voorzien worden, met een maximaal volume van
lSlt^il;Jflr 

zover de noodzakelÚtneia ervan voor'de éoe¿e bedrijrsvoerins aanseroond

Kleinhandel (zowel klein- als grootschalig), loutere kantoorgebouwen, toonzalen i.f.v.detailhandel, intensieve veetãeltbedrijveÁ, land- en irinoor*"ctiviteiten zijn nergenstoegelaten

::rilH[.[: 
van hetseen hoser vermerd kunnen besraande versunde bedrijven en

. behouden blijven;
o uitbreiden volgens de inrichtingsvoorschriften. Er kan bij uitbreidingen wordenafgeweken van de inrichtingsvóorschriften indien wordt aangetoond dat ditnoodzakelijk is omwille van technische-. riiiãul oi veiligheidsredenen.

52. Inrichting

Perceellering

Aaneengesloten en gekoppelde bebouwing worden maximaal nagestreefd. vrijstaandebebouwing dient hetzij technisch, hetzij.rúirtetijL,...õàmotiueerd te worden vanuit debedrijfsvoering (bvb, on mogerijkheia võtgena uit Éel iroouctieproces,brandvoorschriften, ...),

Bebouwing en constructies

Aard van de bebouwing
Aaneengesloten en gekoppelde bebouwing worden maximaal nagestreefd. vrijstaandebebouwing dient gemotiveerd te worden vanuit de bedríjfsvoering.

artikel 12¡ zone voor bedrijvigheid 4
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Plaatsino van de oebouwen
'De minimale afsta.nd van de bebouwing tot aan de zonegrens wordt bepaald door de 45o-regel, (de minimare afstand ;* ;; gever tot aande-'zonegrens is m.a.w. gerijk aan dehoogte van de gevel), tàt .ån'r"iiirrr van 7m wanneer het gaat over'bebouwing aaneen zone voor op-enbare wegenis' De_z_e 45o-regel g"iJt 

"nt"l ten opzichte van deversch i I lende bufferzon", 
"n" 

ãpãn O-r." wegen issen.Per perceel geldt een. minimale bebouwingsindex B/T van 600lo met uitzondering vanbedrijven in de distrib;ti;r';;itãäpo.trJ.tor waai een minimare B/T van 50o/o (incrusiefloskades) wordt vooropgesterd, tenii¡ glders u"prårã ä"or de bouwvrije zones die

i+i :::il å"i,';::f : J.T **ii ;:*;g : 
i'iiÍJ lo1. n d e n o À i å iÅã & i s n i er va n

Afmetinoen van de gebouwen
De volledige bebouwde oppervlakte heeft een bouwhoogte van minstens 7m wat deinpassins van minstens 2 bouwiü;; to"ruåi. v-iir lä.îî,r.he of bedrijfseconomischeonderbouwing/motivatie k;;;ig;iv;ken worden uun ãË uoo.opgesterãe minimumhoogteen dit voor bijgebouwen in funciie vãn specifiet<e ¡nstailaties of nevenfuncties(sprinkrertanks, nutscabiner, pãiú"^*-tr.ril.rù¡i,-..j, ,i."r"orgebouwen, cåietaria,,,"Jåi::ï:ii:"', " varren Éúi¿;;;'e arwi¡liíeríioòäji¡rneid daar zij'eJnvoudis

Welstand van de oebouwen
Gevels en daken moeten afgewerkt *gfdln in duurzame materiaren die qua kreur inharmonie zijn met ¿" 

"tgåíi.öl'ôrå.,tr"ti..rr" råi".iåi"n *or¿en niet toegeraren.ïechnische instailaties worden maximaar geïntegreerd in het bedrijfsgebouw

Aanvullend wordt gesteld dat. alle opslag is overdekt

TerreÌnaanleg

' 
8:":Ï!:n::ff 

o" N177 wordt arseschermd door een sesroren wand én een
voor de bedrijven in deze zone dienen..d-e kantoren (voor zqver bedrijfseconomisch
ff::if¿5l iåJåi,T :¿m li::* p F;;; ";;' ¿Iäste r i: ke zij d e re n e i n d e ee n

åilf:.ïilån:.];åi1f;:î,::..fl: severs worden afsewerkr ars een representatieve en

Ontsluiting
Elk bedrijfsperceer heeft een rechtstreekse ontsruiting tot de interne wegenis.In de zones voor bedrijvigheid mogen lokale ontsluiti-ngsstraten worden aangeregd.
ff #ili i";:iì :iT 1X %:ffi [ ff;;jf iå;:"T"-J))t 

l 
^i- 

o 

" 
a c h re rz ij d e va n d e s e b o u we n

lt

¡r

ft:
onbebouwde zones die grenzen aan de openbare ruimte mogen verhard worden infunctie van parkinss, taa;d_- eïlo;;;l;"", ...-i"" 

"î.,îr,* van de openbare weg dienrevenwel een groenstrook uan m-¡n.-sm gevri¡waard'tÀ Ëtìiu"n van verhaiãingen ¡met
uitzondering van toeritten)' Ñi"r*Lî"nÞrun[inõËn näãurun ateen met streekeigenstruiken en bomen, waarbi¡ 

"";;ï;;ì "'.r*;;iõ;';;öï.rmen worden aansevurd rorminstens één hooostammigl oo"t pË,. 2p0mz ni"t-lu"oorwde of verharde oppervrakte.van de rorale nietlbebo-u;ã; ñi:rf-i"*uro" opiuluìãite van een perceer dienr,
3,',-iiåï ï"?,j,: Ëtff ît"n.,åîgT' 
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Waterhuishouding
De aanleg van een volledig gescheiden systeem voor de afvoer van oppervlakte- en
afvalwater op het perceel is verplicht, Regenwaters van verhardingen waar mogelijke
bezoedeling voorkomt, ondergaan eerst de nodige filtering overeenkomstig de vigerende
regelgeving. Oppervlaktewater wordt eerst opgevangen in de waterbuffers. Vuile waters
worden in afualwaterriool geloosd na de nodige behandeling overeenkomstig de
vigerende regelgeving.
Verlichting

Verlichting van de bedrijfsterreinen gebeurt met niet-verblindende toestellen die geeñ
licht boven het horizontaal vlak uitstralen. Bij niet-uitbating wordt alle
terrei n/gebouwverl ichti n g gedoofd, u itgezonderd reclameverl ichti ng.

53. Beheer

De kwalitatieve realisatie volgens de stedenbouwkundige voorschriften, maar ook het
beheer en het onderhoud van de niet bebouwde of verharde ruimte op het perceel, van
de groenaanplantingen, van de toegangen, van het grachtensysteem binnen de zones
voor bedrijvigheid valt ten laste van het bedrijf, tenzij in onderlinge overeenkomst met
de beheerder anders wordt bepaald.

artikel 13: zone voor tweedelijns watergebonden bedrijven
en TDL-activiteiten

51. Bestemming

De zone voor tweedelijns watergebonden bedrijven en TDL-activiteiten is bestemd voor
tweedelijns watergebonden regionale bedrijven en bedrijven die zich bezighouden met
transport, distributie en logistiek alsook VAL-activiteiten (value added logistics).
Openbare nutsvoorzieningen complementair aan de economísche omgeving (bvb.
containerpark) zijn toegelaten, Andere openbare nutsvoorzieningen zoals politie,
brandweer, ... zijn niet toegelaten,
Nevenbestemmingen zijn beperkt tot complementaire functies zoals administratie,
researchfaciliteiten, demonstratieruimten, sociale lokalen (kleedkamers, sanitair,
verpozingsruimte, refter voor werknemers) en dergelijke. De vloeroppervlakte van de
nevenfuncties blijft beperkt tot maximum 25o/o van de vloeroppervlakte van de
hoofdfunctie,
De inplanting van inrichtingen als bedoeld in artikel 3 51 le lid van het
Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest,
het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van
de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, wordt niet
toegelaten.
Per bedrijf mag één bedrijfswoning voorzien worden, met een maximaal volume van
1000m3, voor zover de noodzakelijkheid ervan voor de goede bedrijfsvoering aangetoond
kan worden,

Kleinhandel (zowel klein- als grootschalig), loutere kantoorgebouwen, toonzalen i,f.v.
detaílhandel, intensieve veeteeltbedrijven, land- en tuinbouwactiviteiten zijn nergens
toegelaten
In afwijking van hetgeen hoger vermeld kunnen bestaande vergunde bedrijven en
activiteiten:

. behouden blijven;

. uitbreiden volgens de inrichtingsvoorschriften, Er kan bij uitbreidingen worden
afgeweken van de inrichtingsvoorschriften indien wordt aangetoond dat dit
noodzakelijk is omwille van technische-, milieu- of veiligheidsredenen.

/
J
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52. Inrichting

Perceellering

De zone is bestemd voor regionale bedr:ijven, Minimum 30o/o van de zone-oppervlakte'
dient ingevuld te worden met percelen die groter zijn dan 1,5 ha, De
minimumoppervlakte van de overige kavels in deze zone bedraagt 0,5 ha. Van de
minimumoppervlakte kan enkel worden afgeweken met het oog õp dã opvulling van
kleinere restruimten. In het kader van de vergunningverlening van bedrijven met þet oog
op de ontwikkeling van de zone, moet steeds een maximale bènufting ván de zone
worden beoogd.

Bebouwing en constructies

Aard van de bebouwing

Aaneengesloten en gekoppelde bebouwing worden maximaal nagestreefd. Vrijstaande
bebouwing dient hetzij technisch, hetzij ruimtelijk, ... gemotiveerd te worden vanuit de
bedrijfsvoering (bvb. onmogelijkheid volgend uit het productieproces,
brandvoorschriften, ...),

Plaatsing van de gebouwen

De minimale afstand van de bebouwing tot aan de zonegrens wordt bepaald door de 45o-
regel, (de minimale afstand van een gevel tot aan de zonegrens is m,a,w. gelijk aan de
hoogte van de gevel), met een minimum van 7m wanneer het gaat over bebouwing aan
een zone voor openbare wegenis, Deze 45o-regel geldt enkel ten opzichte van de
verschillende bufferzones en openbare wegenissen.
Per perceel geldt een minimale bebouwingsindex B/T van 600lo met uitzondering van
bedrijven in de distributie- en transportsector waar een minimale B/T van 50o/o (inclusief
loskades) wordt vooropgesteld, tenzij anders bepaald door de bouwvrije ron"s d'i"
ontstaan ten gevolge van bovenvermelde minimale afstanden, Deze iñdex is niet van
toepassing op bestaande vergunde bedrijven.
Afmetingen van de gebouwen
De volledige bebouwde oppervlakte heeft een bouwhoogte van minstens 7m wat de
inpassing van minstens 2 bouwlagen toelaat. Mits technische of bedrljfseconomische
onderbouwing/motivatie kan afgeweken worden van de vooropgestelãe minimumhoogte
en dit voor bijgebouwen in functie van specifieke installaties of nevenfuncties
(sprinklertanks, nutscabines, portierswachthuis, ,,.). Kantoorgebouwen, cafetaria,
ontvangstruimten, ... vallen buiten deze afwijkingsmogelijkheid daar zij eenvoudig
stapelbaar zijn.
Welstand van de gebouwen
Gevels en daken moeten afgewerkt worden in duurzame materialen die qua kleur in
harmonie zijn met de omgeving. Onesthetische materialen worden niet toegelatán,
Technische installaties worden maximaal geintegreerd in het bedrijfsgebouw.

Ontsluíting
Elk bedrijfsperceel heeft een rechtstreekse ontsluiting tot de interne wegenis,
In de zones voor bedrijvigheid mogen lokale ontsluitingsstraten worden aangelegd,
Tussen de Boomsesteenweg en de Hoeikensstraat wordt een openbare wegenis voorzien.
De aansluitpunten worden symbolisch weergegeven.

Terreinaanleg

Onbebouwde zones die grenzen aan de openbare ruimte mogen verhard worden in
functie van parkings, laad- en losruimten, ..., Ten opzichte vãn de openbare weg dient
evenwel een groenstrook van min, 5m gevrijwaard te blijven van verhardingenlmet
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uitzondering van toeritten)' Nieuwe aanplantingen gebeuren alleen met streekeigenstruiken en bomen, waarbij eventueel aanweziie rráóéitammen worden aangevuld totminstens één hoogstammige boom per 2oom2 -ni"t-oeïorwde 
of verharde oppervlakte.van de totale niet-bebouwde en niet-verharoe opperøãkt" uun een perceel dient,behoudens bij bestaande vergunde bedrijven, rinrt"nr een derde aangeplant te zijn metstruiken, heesters en bomen,

Waterhuishouding
De aanleg van een volledig gescheiden systeem voor de afvoer van oppervlakte- en "
afvalwater op het perceel is verplicht. Regenwaters van verhardingen waar mogelijkebezoedeling voorkomt, ondergaan eerst de nodige filtering overeenkomstig de vigerenderegelgeving' oppervlaktewater wordt eerst opgevangen in de waterbuffers. vuile watersworden in afvalwaterriool geloosd na de nodigã behãndeling overeenkomstig devigerende regelgeving.
In de zone wordt een waterbuffer gerealiseerd met een volume van t 5,460ms. Allehandelingen en activiteiten noodzakelijk voor de uítbouw van een nodige
bergingscapacíteit (inclusief afgravingen), met respect voor de natuurlijke en ecologischekwaliteiten van de omgeving, zijn toegeláten. oe inplanting van de watärbuffer gebeurtaansluitend bij de te verleggen waterlãop (waterloob o.og.rs). De exacte inplanting dientbekeken te worden in samenhang met de betreffende waterloop.

Verlichting
Verlichting van de bedrijfsterreinen gebeurt met niet-verblindende toestellen die geenlicht boven het horizontaal vlak uitstralen. Bij niet-uitnating wordt alle
terrei n/gebouwverl ichting gedoofd, u itgezonderd recla meverl ichting.

53. Beheer

De kwalitatieve realisatie volgens de stedenbouwkundige voorschriften, maar ook hetbeheer en het onderhoud van de niet bebouwde of verñarde ruimte oJ'r.tåfp"rceel, vande groenaanplantingen, van de toegangen, van het grachtensysteem binnen de zonesvoor bedrijvigheid valt ten laste van hel bedriif, tenz-ij in onderlinge overeenkomst metde beheerder anders wordt bepaald.

S1. Bestemming

De 'zone voor windturbines' is een bestemming in overdruk waarbij de basisbestemming
de in grondkleur aangeduide bestemming is. DL 'zone voor windturbines, is bestemd voorde inplanting en exploitatie van windturb-ines en bijbehoiende noodzakelijke
infrastructuur met het oog op het optimaal winnen van hernieuwbare enórgie, Allehandelingen en werken die overeenstemmen met de bestemming in overdiuk ,zone voorwindturbines' kunnen worden uitgevoerd in zoverre zij de redelijke benutting van de ingrondkleur aangegeven bestemming mogelijk naakt. In deze 

=óne rogén ook allehandelingen en werken worden uitgãvoerd die overeenstemmen met de in grondkleur
aangegeven bestemmingen in zoverre de redelijke benutting (aanleg ãn àpiimafeuitbating van de zone voor windturbines) mogeiijk wordt gemaakt. Alle
vergunningsaanvragen worden voor advies voorgelegd aañ de gewestelijke administratiebevoegd voor het energiebeleid.

in overdruk

artikel 14: zone voor windturbines
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uitzondering van toeritten), Nieuwe aanplantingen gebeuren alleen met streekeigen
struiken en bomen, waarbij eventueel aanwezige hoogstammen worden aangevuld tot
minstens één hoogstammige boom per 200m2 niet-bebouwde of verharde oppervlakte,
Van de totale niet-bebouwde en niet-verharde oppervlakte van een perceel dient,
behoudens bij bestaande vergunde bedrijven, minstens een derde aangeplant te zijn met
struiken, heesters en bomen.

Waterhuishouding
De aanleg van een volledig gescheiden systeem voor de afvoer van oppervlakte- en.
afvalwater op het perceel is verplicht. Regenwaters van verhardingen waar mogelijke
bezoedeling voorkomt, ondergaan eerst de nodige filtering overeenkomstig de vigerende
regelgeving. Oppervlaktewater wordt eerst opgevangen in de waterbuffers, Vuile waters
worden in afvalwaterriool geloosd na de nodige behandeling overeenkomstig de
vigerende regelgeving,

In de zone wordt een waterbuffer gerealiseerd met een volume van + 5.460m¡. Alle
handelingen en activiteiten noodzakelijk voor de uitbouw van een nodige
bergingscapaciteit (inclusief afgravingen), met respect voor de natuurlijke en ecologische
kwaliteiten van de omgeving, zijn toegelaten. De inplanting van de waterbuffer gebeurt
aansluitend bij de te verleggen waterloop (waterloop 6.03,13). De exacte inplanting dient
bekeken te worden in samênhang met de betreffende waterloop.

Verlichting
Verlichting van de bedrijfsterreinen gebeurt met niet-verblindende toestellen die geen
licht boven het horizontaal vlak uitstralen, Bij niet-uitbating wordt alle
terrei n/gebouwverl ichti ng gedoofd, u itgezonderd recla meverl ichti n g.

53. Beheer

De kwalitatieve realisatie volgens de stedenbouwkundige voorschriften, maar ook het
beheer en het onderhoud van de niet bebouwde of verharde ruimte op het perceel, van
de groenaanplantingen, van de toegangen, van het grachtensysteem binnen de zones
voor bedrijvigheid valt ten laste van het bedrijf, tenzij in onderlinge overeenkomst met
de beheerder anders wordt bepaald.

in overdruk

artikel t4¿ zone voor windturbines

51. Bestemming

De 'zone voor windturbines' is een bestemming in overdruk waarbij de basisbestemming
de in grondkleur aangeduide bestemming is. De'zone voor windturbines' is bestemd voor
de inplanting en exploitatie van windturbines en bijbehorende noodzakelijke
infrastructuur met het oog op het optimaal winnen van hernieuwbare energie. Alle
handelingen en werken die overeenstemmen met de bestemming in overdruk 'zone voor
windturbines' kunnen worden uitgevoerd in zoverre zij de redelijke benutting van de in
grondkleur aangegeven bestemming mogelijk naakt, In deze zone mogen ook alle
handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur
aangegeven bestemmingen in zoverre de redelijke benutting (aanleg en optimale
uitbating van de zone voor windturbines) mogelijk wordt gemaakt. Alle
vergunningsaanvragen worden voor advies voorgelegd aan de gewestelijke administratie
bevoegd voor het energiebeleid,

Paqina 35 van 118



52. Inrichting
De aanvragen voor realisatie van windturbines worden beoordeeld op basis van het
principe van optimaal gebruik van het gebied en vanuit een visueel samenhangend
totaalbeeld dat wordt vastgesteld op basis van de gebiedsgebonden bepalingen. Het
eerste windturbineproject (aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning) voor het
aansnijden van de'zone voor windturbines' is naar vorm en uitzicht bepalend voor het te
realiseren visueel samenhangend totaalbeeld, Nieuwe projecten (latere aanvragen)
sluiten aan bij het gerealiseerde of vergunde geheel van windturbines en vormen samen
een visueel samenhangend totaalbeeld, De aanvrager toont bij zijn aanvraag tot ç

stedenbouwkundige vergunning aan dat het project kadert in het vastgestelde visueel
samenhangend totaalbeeld. Elk project wordt binnen dit totaalbeeld afgewogen op basis
van de in de zone voorkomende ritmiek in tussenafstand, hoogte, vorm en uitzicht van
de windturbines ten opzichte van elkaar.

artikel 15: zone voor kanaal

Geen bijzondere bepalingen.

51. Bestemming

De zone is bestemd voor waterbuffering ten dienste van de zone voor bedrijvigheid. Alle
handelingen en activiteiten noodzakelijk voor de uitbouw van een maximale
bergingscapacíteit (inclusief afgravingen), met respect voor de natuurlijke en ecologische
kwaliteiten van de omgeving, zijn toegelaten.
Geen enkel lozingspunt van afvalwater is toegelaten in deze zone.

S2. Inrichting

Algemeen

De inrichting van de zone zal uitgevoerd worden volgens de natuurtechnische technische
regels van de kunst,

N atu u rtech n i sch e i n richti ng
In functie van het noodzakelijk waterbergend vermogen is aanleg van een
overstrom i ngsgebied toegestaa n

Nodige reliëfwijzigingen (ringdijk, afgravingen,...) voor de realisatie van een bufferbekken
zijn toegestaan.

53. Beheer

De beheerder staat garant voor het instandhouden van de ecologische, biologische en
structurele kwaliteiten van deze zone. Bij het uitvoeren van onderhouds- en
beheerswerken aan de waterlopen zal steeds de natuurtechnische aanleg en
natuu rvriendel ijk onderhoud vooropstaan.
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artikel 16: zone voor waterbuffering
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art¡kel 17= zone voor groen en waterbuffering

51. Bestemming

De zone is primair bestemd voor waterbuffering (secundaire bestemming groenbuffer) en
wordt ingericht als openbaar groen.
Alle handelingen en activitèiten noodzakelijk voor de uitbouw van een maximale
bergingscapaciteit (inclusief afgravingen), met respect voor de natuurlijke en ecologische
kwaliteiten van de omgeving, zijn toegelaten, Geen enkel lozingspunt van afvalwater is
toegelaten in deze zone.

Bestaande vergunde wegenissen en verhardingen kunnen behouden blijven en verbouwd
worden, maar niet herbouwd en uitgebreid,

S2. Inrichting

Algemeen

De inrichting van de zone als waterbuffer zal uitgevoerd worden volgens de
natuurtechnische technische regels van de kunst.

N atu u rtech n i sch e i n ri chtí n g

In functie van het noodzakelijk waterbergend vermogen is aanleg van een
overstromingsgebied toegestaan, Nodige reliëfwijzigingen (ringdijk, afgravingen,...) voor
de realisatie van een bufferbekken zijn toegestaan.
Constructies zijn toegelaten voor zover zijn nodig zijn ter realisatie van de waterbuffer.

53, Beheer

De beheerder staat garant voor het instandhouden van de ecologische, biologische en
structurele kwaliteiten van deze zone. Bij het uitvoeren van onderhouds- en
beheerswerken aan de waterlopen zal steeds de natuurtechnische aanleg en
natuu rvriendelijk onderhoud vooropstaan,

artikel 18: zone voor A12 en N177

Geen bijzondere bepalingen

in overdruk
artikel 19: zone voor Appeldonkbeek

S1. Bestemming

De zone is bestemd voor de Appeldonkbeek
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52. Inrichting

Algemeen

De lijn op het plan bepaalt een tracé. Ten opzichte van dit tracé is een afwijking van
max.25m vanuit de aangeduide as toegestaan. De inrichting van de waterloop zal
uitgevoerd worden volgens de bouwtechnische regels van de kunst,

Bö uwtech n i sch e i n richtí ng
Naast de waterloop moet in principe langs beide zijden een 5 m zone vrijgehouden
worden van alle bebouwing om de onderhoudswerken aan de waterloop te kunnen
uitvoeren.
Inbuizing van de waterloop is toegelaten in functie van het kruisen van wegenissen of het
voorzien van erftoegangen. Inbuizing is wel toegstaan bij het kruisen van de geluidswal
voor zover.de inbuizing dwars op de geluidswal voorzien wordt,
De vrij te houden stroken worden ecologisch ingericht zodat een ecologische migratie
mogelijk wordt,
Het bestaande zuurstof-ontspanningsstation van Air Liquide kan behouden blijven,

in overdruk
artikel 2O: zone voor waterloop 6.03.13

S1. Bestemming

De zone is bestemd voor de hertracering van de waterloop 6.03,13

52. Inrichting

Algemeen

De lijn op het plan bepaalt een tracé. Ten opzichte van dít tracé is een afwijking van
max.50m vanuit de aangeduide as toegestaan.

Tussen de Hoeikensstraat en het kanaal zal de hertracering van
waterloop 6,03.13 voorzien worden, De hertracering voldoet aan de
hier vermelde omschrijving en vangt aan ter hoogte van het
symbool.

De inrichting van de waterloop zal uitgevoerd worden volgens de technische regels van
de kunst.

Bo u wtech n i sch e i n ri chti ng
De waterloop dient ingericht te worden met een vloerbreedte van 2,00 m en een
kruinbreedte van 4,00 m. Naast de waterloop moet in principe langs beide zijden een 5
m zone vrijgehouden worden van alle bebouwing om de onderhoudswerken aan de
waterloop te kunnen uitvoeren. De totale breedte van de zone bedraagt aldus 14 m
breedte die voor de aanleg van de waterloop gereserveerd moet worden.
Plaatselijk kan uitgegaan worden van het feit dat het onderhoud van de waterloop langs
één zijde kan gebeuren en er dus maar aan één zijde van de waterloop een zone van 5 m
vrijgehouden dient te worden. In die zones volstaat dan een zone van 9 à 1O m breedte
voor de aanleg van de open waterloop. Inbuizing van de waterloop is toegelaten in
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functie van het kruisen van wegenissen of het voorzien van erftoegangen, alsook in de
zone tussen de Hoeikensstraat en de NI77.
Bestaande of nieuwe verhardingen in functie van de bedrijfsvoering zijn mogelijk binnen
de zone van 5 m aan weerszijde van de waterloop, voor zôver zÍj het ón¿erhoud van de
waterloop niet hypothekeren.

i

-

S1. Bestemming

De lijn op het plan bepaalt een tracé, Ten opzichte van dit tracé is een afwijking van
max,25m vanuit de aangeduide as toegestaan.
De zone is bestemd voor de aanleg van fietspaden

S2. Inrichting

Algemeen

De fietspaden hebben een minimumbreedte van 3rn worden aangelegd onafhankelijk
van de verkeersweg en zijn uit te voeren in beton of asfalt. Kruisfng met de spoorweg
dienen ongelijkvloers ingericht te worden.

S1. Bestemming

De lijn op het plan bepaalt een tracé van een hoogspanningsleiding

52. Inrichting
In de nabijheid van de hoogspanningsleiding 7O.2t7 onder het laagste punt tussen de
masten 34-35-36 gelden onderstaande hoogtebeperkingen :

De bovenvermelde uitzwaaizone is de zone langs de weerszijden vanuit de as van de
hoogspanningslijn waarin de maximum toegelaten bouwhoogte niet mag overschreden
worden,
Een minimum doorgang van 3,5 ineter is nodig om onderhouds- en toezichtswerken te
kunnen uítvoeren aan de hoogspanningsmasten. Deze toegang moet ten allen tijde
gevrijwaard blijven.
Onder de hoogspanningslijn, in een strook uitstrekkend 2O,OO meter aan beide zijden van
de as van de hoogspanningslijn, mogen geen aanplantingen gebeuren waarvan dê hoogte
3,00 meter overschrijdt, dit om latere snoeiwerken te voorkomen.

in overdruk
artikel 21: zone voor fietspaden

in overdruk
artikel 22: hoogspanningsleiding

Overspanning Maximum toegelaten bouwhoogte Uitzwaai
34-35 2,00 meter t.o.v. het

35
niveau van de betonvoet van mast 13,00 meter

35-36 10,00 meter t.o.v. het niveau van de betonvoet van
mast 35

10,00 meter
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artikel 23: zone voor geluidsscherm

St. Bestemming

De lijn op het plan bepaalt het tracé van een geluidswerend en -absorberend scherm.

52. Inrichting
Het geluidsscherm heeft een minimale hoogte van 3m,

6

53. Beheer

Het geluidsscherm moet aangelegd worden na het afleveren van een stedenbouwkundige
vergunning voor werken op het aangrenzende terrein,
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