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1. ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1 VERVANGING VAN BESTAANDE BESTEMMINGEN EN VOORSCHRIFTEN 

De voorschriften van het RUP primeren op eventueel bestaande verkavelingsvoorschriften, BPA’s, RUP’s. 

1.2 BESTAANDE GEBOUWEN 

Aan de bestaande hoofdzakelijk vergunde gebouwen en functies, die niet beantwoorden aan de 

voorschriften van onderhavig RUP, zijn verbouwingswerken en/of verbeteringswerken toegelaten binnen 

het bestaande bouwvolume.  

1.3 AFSLUITINGEN 

Bestaande afsluitingen mogen behouden blijven. 

Draadafsluitingen en/of levende afsluitingen hebben een max. hoogte van 3 m. 

Brievenbussen en hekstijlen van toegangshekken zijn max. 2  m hoog. 

1.4 VORMGEVING 

Alle constructies moeten duurzaam zijn en uit architectonisch oogpunt verantwoord zijn, wat de 

vormgeving en de aangewende materialen betreft. Dit eigen architecturale karakter zal veruitwendigd 

worden door accentuering van het gevelritme en de combinatie van kleuren en/of materialen. De 

architectuur dient het utilitaire karakter te overstijgen. 

1.5 PUBLICITEIT 

Publiciteit wordt toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

Publiciteit zal steeds voldoen aan de vigerende wetgeving. Dit omvat de huidige, hier vermelde 

geldende KB’s en decreten, en toekomstige aanpassingen, toevoegingen en vervangingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 14 december 1959 betreffende het aanplakken en reclame maken 

(reclamewetgeving) 

- Het Rooilijndecreet van 8 mei 2009 

- Het Rooilijnendecreet van 8 mei 2009 en de Koninklijke Besluiten van 1934 betreffende de 
achteruitbouwstroken langs rijkswegen: 

- De Wegcode van 1 december 1975 

- Het Vlarem II van 1 juni 1995 

- Verordening publiciteitsinrichtingen van 05 mei 2017 (principiële goedkeuring) 

- K.B. 4 juni 1958 betreffende bouwvrije stroken langs autosnelwegen 

- Wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen (met name artikel 10) 
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Publiciteit eigen aan de bestemming van een zone: 

Onder bestemming van een zone die in aanmerking komt voor publiciteit verstaan we commerciële 

terreinen en gebouwen zoals bedrijfswoningen, nijverheid- en industriële gebouwen e.d. 

De publiciteit kan voorzien worden aan de gebouwen of los ervan op het terrein. De maximum 

toelaatbare totale oppervlakte is 8 m2 voor losstaande publiciteit, en wordt beperkt tot max. 20% van 

de totale opp. van de voorgevel wanneer deze aan de gebouwen wordt voorzien. Het bedekken van 

gevelopeningen is altijd verboden.  

Afstanden: 

Aan de gevel bevestigd: op min. 1 m van de zijdelingse hoek of grens van het gebouw.  

Los van de gevel: op min. 2 m van de perceelsgrens en min. 1 m achter de rooilijn, voor zover de 

zichtbaarheid van het verkeer niet gehinderd wordt. 

Hoogten: 

De max. hoogte wordt bepaald door de nokhoogte van het aanpalend gebouw. Bij gebrek aan een gebouw 

of indien het paneel meer dan 5 m van het aanpalende gebouw verwijderd is, mag het paneel niet hoger 

reiken dan 4 m. 

1.6 CATEGORISERING VAN ARTIKELS IN BESLUIT VAN VLAAMSE REGERING: 

In de legende op het grafisch plan wordt aangegeven onder welke categorie (zoals beschreven in het 

besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008) elke gebiedsaanduiding valt, dus welk artikel bij 

welke categorie hoort. 

1.7 HINDER 

De functies opgenomen in dit RUP zijn toegelaten voor zover ze geen abnormale hinder veroorzaken op 

stedenbouwkundig vlak. Dit houdt in: architecturale hinder, ruimtelijke hinder, abnormaal verwekken van 

mobiliteit of elementen die het goed functioneren van een buurt in het gedrang brengen. SEVESO- 

bedrijvigheid valt onder hinder, en wordt dus niet toegelaten binnen dit RUP.  

 

Hoofd en Nevenbestemming 

De verhoudingen tussen hoofd- en nevenbestemmingen kunnen beschreven worden als  gebruikte 

percentages van het bestaande volume aan gebouwen. De hoofdbestemming moet daarbij minimaal 60 

% beslaan. De nevenbestemming kan maximaal 40% van het volume inhouden.  
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1.8 ARCHEOLOGIE  

 Ook op percelen die niet ingetekend staan als archeologisch gekende sites kan waardevol erfgoed in de 

ondergrond aanwezig zijn. Gezien de aard van dit RUP en de toegelaten uitbreidingen/werken zullen 

geen grote grondwerken plaatsvinden. Indien toch ingrijpende grondwerken voorzien worden, is 

voorafgaand overleg met de bevoegde archeologische diensten aangewezen, opdat een archeologisch 

vooronderzoek gepland kan worden. Wanneer archeologisch waardevolle sporen teruggevonden 

worden moet de vigerende wetgeving een decretaal kader scheppen.  

 

1.9 WATERHUISHOUDING  

 Bij het verlenen van een vergunning dient het lozen van regenwater en afvalwater te gebeuren volgens 

de vigerende wetgeving, in dit geval de gewestelijke verordening inzake hemelwater, en bijhorende 

zoneringsplannen.  

  Bij woningen gelegen in overstroming- en/of erosiegevoelig gebied dient de stedenbouwkundige    

  aanvraag duidelijk de maatregelen te bevatten die genomen worden om de overstromingsgevoeligheid  

  en de erosiegevoeligheid te beperken.  

 

1.10 WATERLOPEN EN ONDERHOUDSSTROKEN  

Enkele projectgebieden zijn gelegen langsheen een waterloop, al dan niet geklasseerd. 

Deze waterlopen dienen te allen tijde te worden behouden en vrijwaard.  

 

 

Weergave niet geklasseerde waterloop:  

Langsheen projectgebied HUBO is een niet geklasseerde waterloop gelegen. 

Op deze niet geklasseerde waterloop is een actie van het stroomgebiedbeheerplan 8B_A_078 van kracht, 

met name anti-erosie maatregelen.  

 

 

Weergave waterloop van 2de categorie: 

Voor waterlopen van 2de Categorie is steeds een onderhoudsstrook van 5 m gemeten vanaf de kruin 

voorzien. Deze zone moet vrij zijn en blijven voor het onderhoud van de waterloop. 
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Bij een eventuele groeninrichting van deze zone wordt steeds voldaan aan de vigerende wetgeving: 

 

- Wet van 28 december 1967 betreffende onbevaarbare waterlopen 

- KB van 05/08/1970 algemeen politiereglement van onbevaarbare waterlopen 

- Decreet betreffende integraal waterbeleid van 18/06/2003 

 

en wordt rekening gehouden met de afstandsregels rond aanplantingen en constructies: 

 

- Afsluitingen op min. 1 m verwijdert van de kruin, max. 1.5 m hoogte.  

- Geen grondbewerkingen, noch bemesting of pesticiden en herbiciden binnen de 1 m zone. 

- 5 m zone vrijwaren van obstructies en constructies. Bemesting is niet toegestaan.  

- Naaldbomen op min. 6 m verwijdert van de kruin. 

- Geen overige constructies zijn toegestaan binnen de 5 m zone. 

 

Op de Meerloop en de Schalkeloop zijn acties van het stroomgebiedbeheerplan 8B_A_078 van kracht. 

Nabij projectgebied FTS (Birrebeek) zijn acties van stroomgebiedbeheerplan 8B_A_078 en 8B_C_019 

van kracht.  

 

1.11 VOORSCHRIFTEN GRUP BRABANTNET – SNELTRAM A12   

Op 17-02-2017 werd GRUP Brabantnet – sneltram A12 voorlopig vastgesteld. De zone van dit GRUP werd 

indicatief weergegeven op het grafisch plan, en heeft in hoofdzaak betrekking op de deelgebieden 

gelegen langsheen de A12.   

 

De voorschriften van het GRUP Brabantnet – sneltram A12 worden onderstaand overgenomen. 

 

 

Artikel 1.10 - Spoorweginfrastructuur 

Dit gebied is bestemd voor spoorinfrastructuur en aanhorigheden. De bestemming in grondkleur blijft van 

toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en de landschappelijke en functionele inpassing van de 

spoorinfrastructuur dit toelaat. 

 

In dit gebied zijn alle handelingen toegelaten voor het aanleggen, het functioneren of het aanpassen van 

spoorinfrastructuur en aanhorigheden. 

 

Daarnaast zijn alle handelingen met het oog op de ruimtelijke inpassing toegelaten voor zover daarbij 

gebruik gemaakt wordt van de technieken van natuurtechnische milieubouw: buffers, ecologische 

verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie-infrastructuur, lokaal openbaar 

vervoer, wegen, lokale dienstwegen, recreatienetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. 
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Ondergrondse en/ of verdiepte constructies zijn toegelaten. 

 

Bij een vergunningsaanvraag voor ondergrondse of verdiepte constructies wordt aangegeven wat de 

eventuele te verwachten effecten zijn van deze constructies op het grondwater en hoe er mee wordt 

omgegaan. 

 

Bij de inrichting van de infrastructuur wordt maximaal rekening gehouden met de omgeving. Eventuele 

hinder, zowel op vlak van geluid, trillingen, licht, zicht en inkijk wordt, voor zover technisch mogelijk, tot 

een minimum beperkt. 

 

Voor zover dit ruimtelijk wenselijk is en technisch haalbaar wordt gebruik gemaakt van waterdoorlatende 

materialen. Het opgevangen hemelwater wordt zo veel als mogelijk op natuurlijke wijze geïnfiltreerd in de 

ondergrond, en vertraagd afgevoerd naar de bestaande infrastructuren voor hemelwaterafvoer. Het 

bestaande waterbergingsvolume in het gebied moet minstens behouden blijven. 

 

Voor zover dit ruimtelijk wenselijk en technisch haalbaar is worden bestaande groenelementen behouden. 

Kleine landschapselementen die niet behouden kunnen blijven worden gecompenseerd op een andere 

locatie in dit gebied of in andere gebieden van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

Bij de vergunningsaanvraag voor de traminfrastructuur wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De 

inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het 

beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de 

stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 

Daarbij wordt minstens aandacht besteed aan: 

- de eventuele te verwachten effecten op het grondwater en hoe er mee wordt omgegaan bij de aanleg 

van ondergrondse of verdiepte constructies; 

- de eventuele hinder op vlak van geluid, trillingen, licht, zicht en inkijk op de omgeving en hoe dit 

technisch tot een minimum wordt beperkt; 

- waar het gebruik van waterdoorlatende materialen ruimtelijk wenselijk en technisch haalbaar is; 

- hoe de hemelwateropvang en -afvoer wordt georganiseerd en waar eventuele waterberging wordt 

gecompenseerd; 

- waar bestaande groenelementen behouden blijven en waar kleine landschapselementen die niet 

behouden kunnen blijven, worden gecompenseerd; 

 

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige vergunning en 

wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke 

procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 

inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

 



9 

 

 

2. BEGRIPPENLIJST 

Ten behoeve van de leesbaarheid van de voorschriften is hierbij volgende verklarende begrippenlijst 

toegevoegd:  

 

Bebouwingspercentage: (terreinbezetting) de verhouding van het grondoppervlak van één of meer 

bouwwerken op één terrein of kavel ten aanzien van de oppervlakte van het terrein of de kavel.  

 

Bestaande activiteiten: de vergunde, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte bedrijfsactiviteiten op 

het moment van goedkeuring van voorliggend RUP.  

 

Bestemming/Hoofdbestemming: een doeleinde van ruimtegebruik, gedetailleerd tot op het niveau van 

een kavel of een kaveldeel (bv. gebouw), die met behulp van voor het ruimtegebruik bindende voorschriften, 

aan een bepaald stuk grond wordt toebedeeld.  

 

Nevenbestemming: een bestemming die slechts in ondergeschikte mate toelaatbaar is naast de 

eerstgenoemde bestemming en daardoor steeds minder dan 40% van de hoofdbestemming bedraagt.  

 

Gemeenschapsvoorzieningen: een functie die het algemeen nut dient.  

 

Publiciteit: publiciteitsinrichtingen maken reclame voor een al dan niet ter plaatse gevestigd bedrijf of 

activiteit.  

 

Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijke met 

wanden omsloten ruimte vormt.  

 

Bouwvolume: de totale inhoud van een bouwwerk inclusief de dakconstructie.  

 

Hoofdgebouw: het gebouw dat door zijn constructie, afmetingen of gebruik als belangrijkste bouwwerk 

valt aan te merken, met inbegrip van de verdiepingen.  

 

Bijgebouw: het bouwwerk of gebouw dat aansluit bij het hoofdgebouw of er los van staat, in gebruik voor 

de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, enz., die inherent verbonden zijn aan de 

bestemming voorzien in de bestemmingszone. Het bijgebouw kan niet los van het hoofdgebouw bestaan.  

 

Bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke hoogte of bij benadering op 

gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met uitsluiting van onderbouw en zolder (ook al is 

deze bewoonbaar).  

 

Woonentiteit: een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.  

 



10 

 

 

Hoofdzakelijk vergund: een stedenbouwkundige vergunningstoestand, waarbij geldt dat: − bedrijven en 

hun constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien de voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke 

constructies vergund of vergund geacht zijn, ook wat de functie betreft; − overige constructies slechts 

hoofdzakelijk vergund zijn indien ten minste negentig procent van het bruto-bouwvolume van de constructie, 

gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke 

onderkeldering onder het maaiveld en van de fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch 

opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, vergund of vergund geacht is, 

ook wat de functie betreft.  

 

Instandhoudingswerken: werken dewelke het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd 

veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of 

onderdelen, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is. 

 

Dakuitbouw: een uitbreiding van het dakverdiep door een onderbreking in het dak, waaruit een volume uit 

de dakconstructie komt.  

 

Kroonlijsthoogte: hoogte van een bouwwerk gemeten vanaf het maaiveld tot de bovenkant van de 

kroonlijst of de dakrand bij een plat dak. 

 

Nokhoogte: het hoogste gedeelte van een hellend dak van een gebouw.  

 

Verharding: alle bodembedekkingsmaterialen in functie van het betreedbaar maken van de ondergrond.  

 

Verhardingspercentage: verhouding van alle verharde oppervlaktes samen ten aanzien van het terrein. 

 

Semi-verhard: een verharding van het grondoppervlak door het gebruik van niet gebonden granulaten 

zoals dolomiet, boskiezel of steenslag. Ook de eventuele fundering en/of onderfundering is waterdoorlatend. 

 

Rooilijn: de grens of gewenste grens tussen het openbaar domein en de aanpalende eigendommen. 

 

Bouwlijn: de denkbeeldige lijn gevormd door de projectie op het maaiveld van de gevel.  

 

Zonering: het op het plan omlijnd en met een kleur of grafisch teken aangeduid gebiedsdeel dat voor een 

bepaald, door de voorschriften vastgesteld, gebruik bestemd is. 

 

Gabarietregel: de 45° regel. De minimale afstand tot de perceelsgrens is gelijk aan de hoogte van het 

gebouw tot de kroonlijst.  

 

Milieuhygiënisch: van invloed op de vervuiling (afval, water- bodem- en luchtverontreiniging) van het 

milieu en/of de mens.  

 



11 

 

 

Tuinzone: een onbebouwde (muv. Kleine constructies zoals: banken, tuinbeelden, speeltoestellen,…) 

zone met een groen karakter voortkomend uit aanplantingen, dewelke een bepaalde sierwaarde kent.  
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3. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN 

3.1 DEELRUP NR. 1: VDB ENERGIE / SAERINVEST 

3.1.1 ART. 1.1 ZONE VOOR KMO – BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

Onder hinder wordt hier verstaan; Stedenbouwkundige hinder: 

Architecturale hinder, ruimtelijke hinder, abnormaal verwekken van 

mobiliteit of elementen die het goed functioneren van een buurt in 

het gedrang brengen 

 

 

 

Bestemming: 

 bestemd voor niet-hinderlijke bedrijvigheid, handel/detailhandel en 

horeca. 

 bestemd voor bedrijfsgebouwen (bv. burelen, atelier, loodsen), hierin 

kan maximaal één bedrijfswoning of niet bedrijfsgebonden woning 

voorzien worden met een max. volume van 1000 m³. 

Wanneer een stedenbouwkundige aanvraag wordt ingediend zal steeds 

het advies van onroerend erfgoed worden opgevraagd.  

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze 

bebouwd worden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO 

- geen bebouwing toegestaan. 
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Inrichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een globaal inrichtingsplan maakt integraal deel uit van de 

aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Het groenplan, 

bedoeld om de buffer te realiseren, maakt deel uit van dit 

inrichtingsplan.  Het voorziet op deskundige wijze voldoende 

beplanting zoals voorzien op het bestemmingsplan en in de 

desbetreffende voorschriften. 

 

Gebouwen / overdekte constructies: 

- Bedrijfsgebouw: 

Hoogte der gebouwen: 

  Nokhoogte: max. 9 m 

  Kroonlijsthoogte: max. 6 m 

Dakvorm: 

Plat  of hellend dak met een max. helling van 25°. 

Inplanting: 

Binnen de aangeduide zonering. 

Materialen: 

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn 

uitgevoerd in materialen die kunnen geïntegreerd worden in de 

omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in 

materiaalkeuze te bestaan. Alle contrasterende kleuren die visueel 

storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn verboden.  

Extra zorg moet besteed worden aan de materialenkeuze, gezien de 

cultuurhistorische waarde van het goed. 

 

Uitbreiding: 

Het groen is verplicht te realiseren het eerstvolgende plantseizoen na 

het verlenen van de omgevingsvergunning, of na het indienen van een 

regularisatieaanvraag. 

Instandhoudingwerken aan de bestaande vergunde gebouwen kunnen 

aanvaard worden zonder dat hiervoor de realisatie van de buffer 

gebeurd is. Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het 

onderhoud en de instandhouding van de buffer. 
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Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 

 

 

 

3.1.2 ART. 1.3 ZONE VOOR KMO – GEEN BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

 

Bestemming: 

- Onverharde of semi-verharde laad- en losplaatsen, parkeerplaatsen, 

bedienings- en brandweerwegen, verhardingen, toegangen tot 

achterliggende percelen, en luifels of overdekte constructies dewelke 

volledig open dient te blijven, het is niet toegestaan de zijden toe te 

maken. 

- tuinconstructies, koeren, tuinen en hovingen, bufferzones en 

beplanting. 

- Verhardingen worden in waterdoorlatende materialen aangelegd, tenzij 

dit technisch onmogelijk is, of milieukundig niet aangewezen is.  

- De hoofdontsluiting van dit projectgebied wordt gerealiseerd via de 

Ten Bergstraat 
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Inrichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumes: 

Gebouwen zijn niet toegelaten.  

Binnen deze zone is het toegestaan een luifel/overdekte constructie op 

te trekken met een max. hoogte van 5 m.  

Verharding: 

De oppervlakte van deze zone mag voor max. 100% verhard worden 

(inclusief halfverharding zoals b.v. dolomiet, betongrasdallen, grind, 

...), maar moet in waterdoorlatende materialen worden aangelegd, 

tenzij dit technisch onmogelijk is, of milieukundig niet aangewezen is.  

 

Eveneens rekening houdend met de niet-bebouwde oppervlakte van Art. 

1. 

De niet-verharde zonering die in gebruik genomen wordt voor de 

bedrijvigheid, wordt beplant en/of bezaaid. 

 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 
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3.1.3 ART. 1.4 ZONE VOOR GROENBUFFER  

CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

 

 

Bestemming: 

Bestemd voor buffer in (bestaande) inheemse streekeigen beplanting. 

Inrichting  

Bij de inrichting wordt aandacht besteed aan variatie in de 

beplanting. Het is dus zaak de groenbuffer aan te leggen in 

meerdere plantensoorten.  

 

 

 

 

 

De hoogte van 3 meter is een minimale gemiddelde hoogte. Het is 

toegestaan kleinere planten te voorzien, zolang deze streekeigen 

zijn, en er voldoende hogere beplanting aanwezig is.  

 

 

 

Inrichting: 

De zones die nog niet zijn aangeplant, dienen aangeplant te zijn ten 

laatste in het eerstvolgende plantseizoen na het verlenen van de 

omgevingsvergunning of na het indienen van een regularisatieaanvraag.  

De gemeente kan lasten en voorwaarden verbinden aan het verkrijgen 

van vergunningen en tijdelijke vergunningen met het oog op realisatie 

van de bufferzone en groenaanleg. 

De buffer kent een minimale hoogte van 2 meter, en wordt aangelegd in 

inheemse streekeigen beplanting. 

Ingrepen voor verbeterde waterinfiltratie en waterbuffering zijn 

toegelaten, tenzij anders bepaald.  

Beheer: 

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en 
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Voor buffers breder dan 2 meter wordt een intensief snoeibeheer 

vermeden. Deze buffers kennen een eerder losse groei met een 

minder frequente snoei. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor levende afsluitingen wordt geopteerd voor streekeigen 

beplanting. Zo mogelijk met een gemengde samenstelling.  

de instandhouding van de buffer. De bufferzone is enkel betreedbaar 

voor onderhoud van de buffer. 

Zijn verboden: 

- alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer 

- alle soorten bebouwing 

- het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, 

afvalstoffen, verpakkingen, enz. 

 

Afsluitingen: 

Als afsluitingen zijn enkel levende – en/of draadafsluitingen toegestaan 

 

 

3.1.4 ART. 1.7  TUINZONE 

CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

De tuinzone kent een groen karakter met een minimale hoeveelheid 

aan verharding en constructies. 

 

Bestemming: 

Hoofdbestemming: Koeren, tuinen en hovingen. In deze zone mag 

opslag in open lucht gerealiseerd worden tot een max. hoogte van 4 m.  
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 Nevenbestemming: Tuinconstructies en tuingebouwen zoals tuinhuisjes, 

serres, autobergplaatsen, pergola’s, vijvers, verhardingen,  zwembad,… 

 

Inrichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor levende afsluitingen wordt geopteerd voor streekeigen 

beplanting. Zo mogelijk met een gemengde samenstelling.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Inplanting van tuinconstructies/tuingebouwen: 

Het gebouw of de constructie dient op min. 3 m van de perceelsgrens te 

worden ingeplant. 

 

Volumes: 

Hoogte der bijgebouwen: 

Kroonlijsthoogte: max. 2 m 

Nokhoogte: max. 3,5 m 

Oppervlakte: max. 40m² totale oppervlakte voor het projectgebied 

 

 

Afsluitingen: 

Als afsluitingen zijn enkel levende – en/of draadafsluitingen toegestaan. 

 

Verhardingen: 

Max. 25% verharding (incl. halfverhardingen zoals dolomiet, 

betongrasdallen, kasseien, …). 

De niet verharde delen worden beplant en/of bezaaid. 

 

Publiciteit: 

Publiciteit is verboden. 
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3.2 DEELRUP NR. 2: WILLY’S MOUSTACHE 

3.2.1 ART. 2.4 ZONE VOOR GROENBUFFER 

  CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

Bestemming: 

Bestemd voor buffer in inheemse streekeigen beplanting. De voor de 

brandweer noodzakelijke doorgangen moeten worden gevrijwaard. 

Inrichting  

Bij de inrichting wordt aandacht besteed aan variatie in de 

beplanting. Het is dus zaak de groenbuffer aan te leggen in 

meerdere plantensoorten.  

 

 

 

 

De hoogte van 4 meter is een minimale gemiddelde hoogte. Het is 

toegestaan kleinere planten te voorzien, zolang deze streekeigen 

zijn, en er voldoende hogere beplanting aanwezig is.  

 

 

Inrichting: 

De zones die nog niet zijn aangeplant, dienen aangeplant te zijn ten 

laatste in het eerstvolgende plantseizoen na het verlenen van de 

omgevingsvergunning of na het indienen van een regularisatieaanvraag.  

De gemeente kan lasten en voorwaarden verbinden aan het verkrijgen 

van vergunningen en tijdelijke vergunningen met het oog op realisatie 

van de bufferzone en groenaanleg. 

De buffer kent een minimale hoogte van 4 meter en wordt aangelegd in 

inheemse streekeigen beplanting.  

Ingrepen voor verbeterde waterinfiltratie en waterbuffering zijn 

toegelaten, tenzij anders bepaald.  
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Voor buffers breder dan 2 meter wordt een intensief snoeibeheer 

vermeden. Deze buffers kennen een eerder losse groei met een 

minder frequente snoei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor levende afsluitingen wordt geopteerd voor een gemengde 

samenstelling.  

 

Beheer: 

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en 

de instandhouding van de buffer. De bufferzone is enkel betreedbaar 

voor onderhoud van de buffer. 

 

Zijn verboden: 

alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer 

 alle soorten bebouwing 

 het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, 

afvalstoffen, verpakkingen, enz. 

 

Afsluitingen: 

Als afsluitingen zijn enkel levende – en/of draadafsluitingen toegestaan. 

Levende afsluitingen worden aangeplant in inheemse, streekeigen 

beplanting. 
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3.2.2  ART. 2.8 ZONE VOOR HORECA-BEBOUWING TOEGESTAAN  

               CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

Onder hinder wordt hier verstaan; Stedenbouwkundige hinder: 

Architecturale hinder, ruimtelijke hinder, abnormaal verwekken van 

mobiliteit of elementen die het goed functioneren van een buurt in 

het gedrang brengen 

 

 

Bestemming: 

bestemd voor niet-hinderlijke bedrijven, horeca en detailhandel.   

 bestemd voor bedrijfsgebouwen en bijhorende constructies (bv. 

burelen, atelier, loodsen, kamers, veranda’s, terrassen…), hierin kan 

maximaal één woning voorzien worden. 

 

Wanneer een stedenbouwkundige aanvraag wordt ingediend voor of 

aansluitend aan het historisch kasteelvolume zal steeds het advies van 

onroerend erfgoed worden opgevraagd.  

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze 

bebouwd worden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: 

HORECA - geen bebouwing toegestaan. 

Inrichting  

 

Dit volume is dus het volume bovenop de huidige bestaande 

bouwsels. 

 

 

 

Gebouwen / overdekte constructies: 

Het maximaal uit te breiden volume bedraagt 75% van de aangegeven 

oppervlakte voor uitbreiding.  
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Een globaal inrichtingsplan maakt integraal deel uit van de 

aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Het groenplan, 

bedoeld om de buffer te realiseren, maakt deel uit van dit 

inrichtingsplan.  Het voorziet op deskundige wijze voldoende 

beplanting zoals voorzien op het bestemmingsplan en in de 

desbetreffende voorschriften. 

 

 Bedrijfsgebouw: 

Hoogte der gebouwen: 

  Nokhoogte: max. 14 m voor het historisch gebouw 

                    Max. 6 m voor overige gebouwen 

Kroonlijsthoogte: max. 9 m voor het historisch gebouw 

                         Max. 6 m voor overige gebouwen 

Dakvorm: 

Zadeldak, schuin dak of plat dak. 

Inplanting: 

Binnen de aangeduide zonering. 

Materialen: 

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn 

uitgevoerd in materialen die kunnen geïntegreerd worden in de 

omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in 

materiaalkeuze te bestaan. Alle contrasterende kleuren die visueel 

storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn verboden.  

Extra zorg moet besteed worden aan de materialenkeuze, gezien de 

cultuurhistorische waarde van het goed. 

 

Uitbreiding: 

Het groen is verplicht te realiseren het eerstvolgende plantseizoen na 

het verlenen van de omgevingsvergunning, of na het indienen van een 

regularisatieaanvraag. 

Instandhoudingwerken aan de bestaande vergunde gebouwen kunnen 

aanvaard worden zonder dat hiervoor de realisatie van de buffer 

gebeurd is. Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het 
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onderhoud en de instandhouding van de buffer. 

De uitbreiding is van die aard dat de bestaande cultuurhistorische 

gebouwen gerespecteerd worden, en doen dus geen afbreuk aan het 

karakter van de bestaande gebouwen.  

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 

 

 

 

3.2.3 ART. 2.9 ZONE VOOR HORECA-GEEN BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

 

 

 

 

 

 

Bestemming: 

 Hoofdbestemming:  

 Onverharde of semi-verharde stapelplaatsen in de open lucht, laad- en 

losplaatsen, parkeerplaatsen volledig aangelegd in waterdoorlatende 

verharding, bedienings- en brandweerwegen, waterdoorlatende 

verhardingen, toegangen tot achterliggende percelen, bufferzones en 

beplanting. 

  



24 

 

 

 

 

 

 

De tuinzone kent een groen karakter met een minimale hoeveelheid 

aan verharding en constructies. 

Nevenbestemming: 

Koeren, tuinen en hovingen, met inbegrip van tuinconstructies en 

tuingebouwen zoals tuinhuisjes, serres, autobergplaatsen, pergola’s, 

vijvers, verhardingen,  zwembad,… 

Min. 15% van de totale opp. van deze zone zal ingericht worden als 

tuinzone. Deze tuinzone wordt achteraan het gebouw ingericht, maar 

kan uitgebreid worden naar overige delen van het projectgebied. 

Inrichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De tuinzone dient beplant te worden met een combinatie van gras,        

  sierstruiken, vaste planten en bomen.  

  Het rooien van bomen is vergunningsplichtig en dient gecompenseerd te   

  worden door heraanplanting van een streekeigen boomsoort. 

 

Volumes: 

Gebouwen zijn toegelaten met een max. nokhoogte van 3m, en een 

max. gezamenlijke oppervlakte van 80m².  

Stapelplaatsen in open lucht hebben een max. hoogte van 4 m, maar 

worden niet ingericht in de tuinzone. 

Het plaatsen van containers voor opslag is toegestaan, met een max. 

aantal van 5. De containers kennen een individueel max. volume van 40 

m³. Deze worden niet opgericht in de tuinzone. 

  Constructies worden op een afstand van min. 3 m van de perceelsgrens 

  geplaatst. 

 

Verharding: 

De oppervlakte van deze zone mag voor max. 70% verhard worden 

(inclusief halfverharding zoals b.v. dolomiet, betongrasdallen, grind, ...), 

en moet voor minstens 50% aangelegd worden in waterdoorlatende 
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Voor levende afsluitingen wordt geopteerd voor streekeigen 

beplanting. Zo mogelijk met een gemengde samenstelling.  

 

verharding. 

De niet-verharde zonering die in gebruik genomen wordt voor de 

bedrijvigheid, wordt beplant en/of bezaaid. 

Afsluitingen: 

Als afsluitingen zijn enkel levende – en/of draadafsluitingen toegestaan. 

 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit, behalve in 

de zone ingericht als tuinzone. 

 

 

 

3.2.4 ART. 2.10 ZONE VOOR BOUWKUNDIG RELICT  

               CAT. 2   BEDRIJVIGHEID    

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

 

Bestemming: 

 Bouwkundig relict en de daarmee gepaard gaande activiteiten.  

Inrichting  

 

 

Volumes: 

De bestaande bouwvolumes worden in stand gehouden. Bij de aanvraag 

van een omgevingsvergunning zal steeds het advies van onroerend 
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erfgoed gevraagd worden. 

 

Verharding: 

De oppervlakte van deze zone mag verhard worden in kwalitatieve 

materialen geschikt voor de aanleg van bouwkundige relicten. 

 

Publiciteit: 

Is niet toegelaten 
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3.3  DEELRUP NR. 3: BODYREPAIR 

3.3.1 ART. 3.1 ZONE VOOR KMO-BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

Onder hinder wordt hier verstaan; Stedenbouwkundige hinder: 

Architecturale hinder, ruimtelijke hinder, abnormaal verwekken van 

mobiliteit of elementen die het goed functioneren van een buurt in 

het gedrang brengen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemming: 

 bestemd voor niet-hinderlijke bedrijven, detail- en groothandel.   

 bestemd voor bedrijfsgebouwen (bv. burelen, atelier, loodsen) van één 

gevestigd bedrijf, hierin kan maximaal één bedrijfswoning voorzien 

worden met een max. volume van 1000 m³. 

 Voor wat betreft nieuwe gebouwen moeten deze voldoen aan de 

gabariet-regel. 

 Het is op deze site toegestaan een ondergrondse parkeergarage te 

voorzien. 

De toegestane detailhandel moet steeds in relatie staan en verbonden zijn 

met de overige activiteiten (productie, herstelling, …) van het bedrijf, en 

kan max. 30 % van de gebouwopp. innemen.  

 

Alle constructies in functie van de bestemming zijn toegelaten, 

uitgezonderd in de bouwvrije strook langs de autosnelweg A12, zoals 



28 

 

 

Omwille van verkeersveiligheid is het niet toegestaan de ontsluiting 

van het bedrijf rechtstreeks op de A12 te behouden.  

bepaald in de vigerende wet- en regelgeving. De bouwvrije strook langs 

de autosnelweg A12 is te meten 30 m vanaf de grens van het 

autosnelwegdomein. 

Als voorwaarde voor een eventuele uitbreiding wordt opgelegd dat dit 

enkel kan wanneer niet rechtstreeks ontsloten wordt op de A12. Er zal 

dus een alternatieve ontsluiting moeten worden voorzien via een 

parallelweg aan de A12. 

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze 

bebouwd worden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO 

- geen bebouwing toegestaan. 

Inrichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwen / overdekte constructies: 

 Bedrijfsgebouw: 

Hoogte der gebouwen: 

  Nokhoogte: max. 7m 

  Kroonlijsthoogte: max. 7 m 

 

Dakvorm: 

Plat  dak. 

Inplanting: 

Binnen de aangeduide zonering. 

Materialen: 

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn 

uitgevoerd in materialen die kunnen geïntegreerd worden in de 

omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in 

materiaalkeuze te bestaan. Alle contrasterende kleuren die visueel 

storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn verboden.  
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Een globaal inrichtingsplan maakt integraal deel uit van de 

aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Het groenplan, 

bedoeld om de buffer te realiseren, maakt deel uit van dit 

inrichtingsplan.  Het voorziet op deskundige wijze voldoende 

beplanting zoals voorzien op het bestemmingsplan en in de 

desbetreffende voorschriften. 

 

 

 

 

Uitbreiding: 

Het groen is verplicht te realiseren het eerstvolgende plantseizoen na 

het verlenen van de omgevingsvergunning, of na het indienen van een 

regularisatieaanvraag. 

Instandhoudingwerken aan de bestaande vergunde gebouwen kunnen 

aanvaard worden zonder dat hiervoor de realisatie van de buffer 

gebeurd is. Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het 

onderhoud en de instandhouding van de buffer. 

Publiciteit: 

  Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 
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3.3.2 ART. 3.3 ZONE VOOR KMO-GEEN BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

 

Bestemming: 

 Onverharde of semi-verharde stapelplaatsen en/of exploitatieruimte in 

de open lucht, laad- en losplaatsen, parkeerplaatsen waarvan minstens 

70% een waterdoorlatende verharding kent, bedienings- en 

brandweerwegen, verhardingen, toegangen tot achterliggende 

percelen, tuinconstructies, koeren, tuinen en hovingen, bufferzones en 

beplanting. 

  

Alle constructies in functie van de bestemming zijn toegelaten, 

uitgezonderd in de bouwvrije strook langs de autosnelweg A12, zoals 

bepaald in de vigerende wet- en regelgeving. De bouwvrije strook langs 

de autosnelweg A12 is te meten 30 m vanaf de grens van het 

autosnelwegdomein. 

  

Inrichting  

 

 

 

Volumes: 

Gebouwen zijn niet toegelaten.  

Stapelplaatsen in open lucht hebben een max. hoogte van 6 m. 
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Verharding: 

De oppervlakte van deze zone mag voor max. 80% verhard worden 

(inclusief halfverharding zoals b.v. dolomiet, betongrasdallen, grind, ...), 

en moet voor minimum 80% waterdoorlatend zijn. 

Eveneens rekening houdend met de niet-bebouwde oppervlakte van Art. 

3.1. 

De niet-verharde zonering die in gebruik genomen wordt voor de 

bedrijvigheid, wordt beplant en/of bezaaid. 

 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 

 

 

3.3.3 ART. 3.4 ZONE VOOR GROENBUFFER  

  CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

Bestemming: 

Bestemd voor buffer in (bestaande) inheemse streekeigen beplanting. 

Inrichting  

Bij de inrichting wordt aandacht besteed aan variatie in de 

beplanting. Het is dus zaak de groenbuffer aan te leggen in 

Inrichting: 

De zones die nog niet zijn aangeplant, dienen aangeplant te zijn ten 

laatste in het eerstvolgende plantseizoen na het verlenen van de 
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meerdere plantensoorten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoogte van 4 meter is een minimale gemiddelde hoogte. Het is 

toegestaan kleinere planten te voorzien, zolang deze streekeigen 

zijn, en er voldoende hogere beplanting aanwezig is.  

 

 

 

Voor buffers breder dan 2meter wordt een intensief snoeibeheer 

vermeden. Deze buffers kennen een eerder losse groei met een 

minder frequente snoei. 

 

 

 

 

 

 

 

omgevingsvergunning of na het indienen van een regularisatieaanvraag.  

De gemeente kan lasten en voorwaarden verbinden aan het verkrijgen 

van vergunningen en tijdelijke vergunningen met het oog op realisatie 

van de bufferzone en groenaanleg. 

Een bestaande buffer mag blijven bestaan, indien deze voldoet aan de 

gestelde eisen.  

Een groenbuffer die een bestaand volume overlapt moet slechts worden 

uitgevoerd na de afbraak of het herbouwen van het bestaande volume. 

De buffer kent een minimale hoogte van 4meter en wordt aangelegd in 

inheemse streekeigen beplanting.  

Ingrepen voor verbeterde waterinfiltratie en waterbuffering zijn 

toegelaten, tenzij anders bepaald.  

Beheer: 

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en 

de instandhouding van de buffer. De bufferzone is enkel betreedbaar 

voor onderhoud van de buffer. 

 

Zijn verboden: 

 alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer 

 alle soorten bebouwing 

 het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, 

afvalstoffen, verpakkingen, enz. 
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Voor levende afsluitingen wordt geopteerd voor streekeigen 

beplanting. Zo mogelijk met een gemengde samenstelling.  

Afsluitingen: 

Als afsluitingen zijn enkel levende – en/of draadafsluitingen toegestaan. 
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3.4 DEELRUP NR. 4: HUBO / PLAFOMAT 

3.4.1 ART. 4.1 ZONE VOOR KMO-BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

Onder hinder wordt hier verstaan; Stedenbouwkundige hinder: 

Architecturale hinder, ruimtelijke hinder, abnormaal verwekken van 

mobiliteit of elementen die het goed functioneren van een buurt in 

het gedrang brengen 

 

Door de opp. bedrijvigheid en het totaal aantal parkeerplaatsen te 

beperken zal vermeden worden dat de draagkracht van de 

omgeving overschreden wordt. 

 

Bestemming: 

 bestemd voor niet-hinderlijke bedrijven, detail- en groothandel.   

 bestemd voor bedrijfsgebouwen (bv. burelen, atelier, loodsen) van één 

gevestigd bedrijf, hierin kan maximaal één bedrijfswoning voorzien 

worden met een max. volume van 1000 m³. 

 

De max. opp. voor detailhandel wordt binnen dit projectgebied vastgelegd 

op 40% van de bebouwbare opp.  

Per 100 m² bebouwde opp. detailhandel zullen min. 2 parkeerplaatsen 

voorzien worden, met een max. totaal aantal van 70 stuks.  

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze 

bebouwd worden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO 

- geen bebouwing toegestaan. 
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Deze bestemming geldt tot wanneer de huidige vergunde activiteit op de 

site stopt, of met een max. van 20 jaar na definitieve vaststelling van dit 

RUP, waarna de voorschriften van Art. 4.16 en Art. 4.17 gelden. 

 

Inrichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een globaal inrichtingsplan maakt integraal deel uit van de 

aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Het groenplan, 

bedoeld om de buffer te realiseren, maakt deel uit van dit 

inrichtingsplan.  Het voorziet op deskundige wijze voldoende 

Gebouwen / overdekte constructies: 

 Bedrijfsgebouw: 

Hoogte der gebouwen: 

  Nokhoogte: max. 7m 

  Kroonlijsthoogte: max. 6 m 

 

Dakvorm: 

Plat  dak. 

Inplanting: 

Binnen de aangeduide zonering. 

Materialen: 

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn 

uitgevoerd in materialen die kunnen geïntegreerd worden in de 

omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in 

materiaalkeuze te bestaan. Alle contrasterende kleuren die visueel 

storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn verboden.  

 

Uitbreiding: 

Het groen is verplicht te realiseren het eerstvolgende plantseizoen na 

het verlenen van de omgevingsvergunning, of na het indienen van een 

regularisatieaanvraag. 

Instandhoudingwerken aan de bestaande vergunde gebouwen kunnen 



36 

 

 

beplanting zoals voorzien op het bestemmingsplan en in de 

desbetreffende voorschriften. 

 

 

aanvaard worden zonder dat hiervoor de realisatie van de buffer 

gebeurd is. Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het 

onderhoud en de instandhouding van de buffer. 

 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 
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3.4.2 ART. 4.3 ZONE VOOR KMO-GEEN BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

 

Bestemming: 

 Onverharde of semi-verharde stapelplaatsen en/of exploitatieruimte in 

de open lucht, laad- en losplaatsen, parkeerplaatsen waarvan minstens 

70% een waterdoorlatende verharding kent, bedienings- en 

brandweerwegen, verhardingen, toegangen tot achterliggende 

percelen, tuinconstructies, koeren, tuinen en hovingen, bufferzones en 

beplanting. 

 

Deze bestemming geldt tot wanneer de huidige vergunde activiteit op de 

site stopt, of met een max. van 20 jaar na definitieve vaststelling van dit 

RUP, waarna de voorschriften van Art. 4.16 en Art. 4.17 gelden. 

  

Inrichting  

 

 

 

 

 

Volumes: 

Gebouwen zijn niet toegelaten.  

Stapelplaatsen in open lucht hebben een max. hoogte van 6 m. 
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Verharding: 

De oppervlakte van deze zone mag voor max. 100% verhard worden 

(inclusief halfverharding zoals b.v. dolomiet, betongrasdallen, grind, ...), 

en moet voor minimum 30% waterdoorlatend zijn. 

Eveneens rekening houdend met de niet-bebouwde oppervlakte van Art. 

4.1. 

De niet-verharde zonering die in gebruik genomen wordt voor de 

bedrijvigheid, wordt beplant en/of bezaaid. 

 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 

 

 

3.4.3 ART. 4.4 ZONE VOOR GROENBUFFER  

   CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

 

 

Bestemming: 

Bestemd voor buffer in (bestaande) inheemse streekeigen beplanting. 
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Inrichting  

Bij de inrichting wordt aandacht besteed aan variatie in de 

beplanting. Het is dus zaak de groenbuffer aan te leggen in 

meerdere plantensoorten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoogte van 4 meter is een minimale gemiddelde hoogte. Het is 

toegestaan kleinere planten te voorzien, zolang deze streekeigen 

zijn, en er voldoende hogere beplanting aanwezig is.  

 

 

 

Voor buffers breder dan 2meter wordt een intensief snoeibeheer 

vermeden. Deze buffers kennen een eerder losse groei met een 

minder frequente snoei. 

 

 

 

 

 

Inrichting: 

De zones die nog niet zijn aangeplant, dienen aangeplant te zijn ten 

laatste in het eerstvolgende plantseizoen na het verlenen van de 

omgevingsvergunning of na het indienen van een regularisatieaanvraag.  

De gemeente kan lasten en voorwaarden verbinden aan het verkrijgen 

van vergunningen en tijdelijke vergunningen met het oog op realisatie 

van de bufferzone en groenaanleg. 

Een bestaande buffer mag blijven bestaan, indien deze voldoet aan de 

gestelde eisen.  

Een groenbuffer die een bestaand volume overlapt moet slechts worden 

uitgevoerd na de afbraak of het herbouwen van het bestaande volume. 

De buffer kent een minimale hoogte van 4meter en wordt aangelegd in 

inheemse streekeigen beplanting.  

Ingrepen voor verbeterde waterinfiltratie en waterbuffering zijn 

toegelaten, tenzij anders bepaald.  

Beheer: 

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en 

de instandhouding van de buffer. De bufferzone is enkel betreedbaar 

voor onderhoud van de buffer. 

 

Zijn verboden: 

 alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer 

 alle soorten bebouwing 

 het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, 
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Voor levende afsluitingen wordt geopteerd voor streekeigen 

beplanting. Zo mogelijk met een gemengde samenstelling.  

afvalstoffen, verpakkingen, enz. 

 

Afsluitingen: 

Als afsluitingen zijn enkel levende – en/of draadafsluitingen toegestaan. 

 

 

 

 

3.4.4 ART. 4.16  ZONE MET NABESTEMMING WONEN  

CAT. 1   WONEN   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming Met bedrijvigheid op de site wordt bedoelt dat deze nabestemming 

in werking treed wanneer de huidige vergunde bedrijvigheid op de 

site stopt. 

 

 

 

Deze zone met nabestemming treed in voegen na 20 jaar of 

wanneer de bedrijvigheid stopgezet wordt.  

 

Voor deze zone gelden de voorschriften van Artikels 1, 3, 4 tot de 

huidige bedrijvigheid op de site wordt stopgezet, of max. 20 jaar na de 

definitieve vaststelling van onderhavig RUP. Daarna gelden de 

voorschriften van Artikel 16 zone met nabestemming wonen.  

 

 

Bestemming: 

Hoofdbestemming: Zone voor landelijk wonen.  

Nevenbestemming: Bergingen en garages, koeren en hovingen. 
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Inrichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inplanting: 

Binnen de aangeduide zone. 

Volumes: 

Hoogte der gebouwen: 

Maximum 2 bouwlagen + 1 extra bouwlaag in een hellend dak of 

technisch verdiep 

Kroonlijsthoogte: max. 6 m 

 

Dakvorm:  

Zadeldak met een max. dakhelling van 40° 

 

Inplanting: 

Binnen de vastgelegde zonering. 

 

 

3.4.5 ART. 4.17  ZONE MET NABESTEMMING AGRARISCH GEBIED 

CAT. 4  LANDBOUW   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

 

  

 Voor deze zone gelden de voorschriften van Artikel 2 zone voor 

KMO – geen bebouwing toegestaan tot de huidige vergunde 
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Onder landbouw wordt verstaan, landbouw in de ruime zin van het 

woord, namelijk het beroepsmatig kweken van planten of dieren 

voor de markt en niet voor recreatieve doeleinden. Daaronder 

vallen veeteelt, planten- en bomenkwekerijen, akkerbouw …. 

bedrijvigheid stopt of max. 20 jaar na definitieve vaststelling van 

onderhavig RUP. 

  

 Daarna gelden volgende voorschriften:  

 

Bestemming: 

Hoofdbestemming: Landbouw onder de vorm van akkerbouw, graas- en 

hooiweide 

 Nevenbestemming: Beplantingen 

 

  

 

 

 

 

 

Voor levende afsluitingen wordt geopteerd voor streekeigen 

beplanting. Zo mogelijk met een gemengde samenstelling.  

 

 

Constructies: 

Gebouwen zijn niet toegestaan.  

Sleufsilo’s en gelijkaardige landbouw gerelateerde constructies zijn 

toegestaan.  

 

Afsluitingen: 

Als afsluitingen zijn enkel levende – en/of draadafsluitingen toegestaan. 

 

Publiciteit: 

 Publiciteit is verboden. 
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3.5 RUP NR. 5: CARRÉ 

3.5.1 ART. 5.8  ZONE VOOR HORECA-BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

Onder hinder wordt hier verstaan; Stedenbouwkundige hinder: 

Architecturale hinder, ruimtelijke hinder, abnormaal verwekken van 

mobiliteit of elementen die het goed functioneren van een buurt in 

het gedrang brengen 

 

 

 

 

 

 

Omwille van verkeersveiligheid is het niet toegestaan de ontsluiting 

van het bedrijf rechtstreeks op de A12 te behouden. 

 

Bestemming: 

 Het gebied is bestemd als dancing met als nevenfuncties reca en 

evenementen.  

Daarbij worden volgende functies uitgesloten:  

 - hotel 

 - congrescentrum 

 - evenementen in open lucht 

 Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor 

de realisatie van deze bestemming zijn toegestaan voor zover ze wat 

schaal en ruimtelijke impact verenigbaar zijn met de omgeving. 

 

Alle constructies in functie van de bestemming zijn toegelaten, 

uitgezonderd in de bouwvrije strook langs de autosnelweg A12, zoals 

bepaald in de vigerende wet- en regelgeving. De bouwvrije strook langs 

de autosnelweg A12 is te meten 30 m vanaf de grens van het 
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autosnelwegdomein. 

 

Als voorwaarde voor een eventuele uitbreiding van de gebouwen (en 

dus niet voor bijkomende of compensatie van parkeerplaatsen) wordt 

opgelegd dat dit enkel kan wanneer niet rechtstreeks ontsloten wordt op 

de A12. Er zal dus een alternatieve ontsluiting moeten worden voorzien 

via een parallelweg aan de A12.  

 

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze 

bebouwd worden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 13: 

HORECA - geen bebouwing toegestaan. 

 

Inrichting  

 

 

 

 

Vooraan het gebouw is huidig een groot juke-box icoon aanwezig 

tegen het gebouw. Het moet mogelijk blijven dit baken in stand te 

houden.  

Technische installaties zoals oa. airco, luchtfiltering, edm… op het 

dak van het gebouw kunnen worden toegestaan, voor zover deze in 

totaal max. 20% van de dakoppervlakte beslaan. 

 

 

 

 

Gebouwen / overdekte constructies: 

 Bedrijfsgebouw: 

Hoogte der gebouwen: 

  Nokhoogte: max. 9.50 m 

  Kroonlijsthoogte: max. 9.50 m 

Met uitzondering van een architecturaal geïntegreerd baken van het 

bouwvolume, met een max. hoogte van 12.5 m over een breedte van 

3 m.  

Er kan afgeweken worden van de maximale bouwhoogte in functie van 

technische installaties, en dit voor max. 20% van het totale 

dakoppervlak, en met een max. totale bouwhoogte van 12.50 m.  

 

Dakvorm: 

Plat  dak. 
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Een globaal inrichtingsplan maakt integraal deel uit van de 

aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Het groenplan, 

bedoeld om de buffer te realiseren, maakt deel uit van dit 

inrichtingsplan.  Het voorziet op deskundige wijze voldoende 

beplanting zoals voorzien op het bestemmingsplan en in de 

desbetreffende voorschriften. 

 

 

 

Inplanting: 

Binnen de aangeduide zonering. 

Materialen: 

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en moeten 

kunnen worden geïntegreerd in de omgeving. Tussen de bouwdelen 

onderling dient een eenheid in materiaalkeuze te bestaan. Alle 

contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande 

omgeving en/of landschap zijn verboden. De materialenkeuze is 

bovendien architecturaal verantwoord.  

Uitbreiding: 

Het groen is verplicht te realiseren het eerstvolgende plantseizoen na 

het verlenen van de omgevingsvergunning, of na het indienen van een 

regularisatieaanvraag. 

Instandhoudingwerken aan de bestaande vergunde gebouwen kunnen 

aanvaard worden zonder dat hiervoor de realisatie van de buffer 

gebeurd is. Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het 

onderhoud en de instandhouding van de buffer. 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 
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3.5.2 ART. 5.9 ZONE VOOR HORECA-GEEN BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemming: 

 Onverharde of semi-verharde stapelplaatsen en/of exploitatieruimte in 

de open lucht, laad- en losplaatsen, parkeerplaatsen waarvan minstens 

60% een waterdoorlatende verharding kent, bedienings- en 

brandweerwegen, verhardingen, toegangen tot achterliggende 

percelen, RWZI, afsluitingen, tuinconstructies, koeren, tuinen en 

hovingen, bufferzones en beplanting, edm..) 

 

Alle constructies in functie van de bestemming zijn toegelaten, 

uitgezonderd in de bouwvrije strook langs de autosnelweg A12, zoals 

bepaald in de vigerende wet- en regelgeving. De bouwvrije strook langs 

de autosnelweg A12 is te meten 30 m vanaf de grens van het 

autosnelwegdomein. 

 

Evenementen in openlucht worden toegestaan, voor zover deze beperkt 

worden tot max. 6 evenementen per jaar, met een max. lengte van 2 

achtereenvolgende dagen. En voor zover dit wordt toegestaan in de 

omgevingsvergunning.  
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Inrichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumes: 

Het plaatsen van één bouwvolume als opslagplaats voor gastanks is 

toegestaan. Dit bouwvolume kent een maximale oppervlakte van 60m², 

en een maximale hoogte van 2,5m. Bovendien staat het maximaal 15m 

verwijderd van het hoofdgebouw.  

Stapelplaatsen in open lucht hebben een max. hoogte van 4 m. 

 

Verharding: 

De oppervlakte van deze zone mag voor max. 100% verhard worden 

(inclusief halfverharding zoals b.v. dolomiet, betongrasdallen, grind, ...), 

en moet voor minimum 60% waterdoorlatend zijn. 

Eveneens rekening houdend met de niet-bebouwde oppervlakte van Art. 

5.8. 

De niet-verharde zonering die in gebruik genomen wordt voor de 

bedrijvigheid, wordt beplant en/of bezaaid. 

 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 

 

Parking: 

Er wordt minimaal 1 boom per 5 nieuw aan te leggen parkeerplaatsen 

voorzien. Het gaat om bestaande en/of nieuwe bomen die geïntegreerd 

worden in de structuur van de parking, of in de groenstructuur.  
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3.6 DEELRUP NR. 6: SCHELKENS 

3.6.1 ART. 6.1 ZONE VOOR KMO-BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

Onder hinder wordt hier verstaan; Stedenbouwkundige hinder: 

Architecturale hinder, ruimtelijke hinder, abnormaal verwekken van 

mobiliteit of elementen die het goed functioneren van een buurt in 

het gedrang brengen 

 

 

Omwille van verkeersveiligheid is het niet toegestaan de ontsluiting 

van het bedrijf rechtstreeks op de A12 te behouden. 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemming: 

 bestemd voor niet-hinderlijke bedrijven, detail- en groothandel.   

 bestemd voor bedrijfsgebouwen (bv. burelen, atelier, loodsen) van één 

gevestigd bedrijf. 

De voorziene opp. mag voor maximum 50% bebouwd worden., rekening 

houdende met de gabariet-regel. 

De toegestane detailhandel moet steeds in relatie staan en verbonden zijn 

met de overige activiteiten (productie, herstelling, …) van het bedrijf, en 

kan max. 30 % van de gebouwopp. innemen.  

 

Alle constructies in functie van de bestemming zijn toegelaten, 

uitgezonderd in de bouwvrije strook langs de autosnelweg A12, zoals 

bepaald in de vigerende wet- en regelgeving. De bouwvrije strook langs 

de autosnelweg A12 is te meten 30 m vanaf de grens van het 

autosnelwegdomein. 
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Als voorwaarde voor een eventuele uitbreiding wordt opgelegd dat dit 

enkel kan wanneer niet rechtstreeks ontsloten wordt op de A12. Er zal 

dus een alternatieve ontsluiting moeten worden voorzien via een 

parallelweg aan de A12. 

 

Binnen deze zone is het toegelaten één bedrijfswoning met een max. 

volume van 1000 m³ op te richten waarbij de gabarietregel van 

toepassing is. 

Deze woning kan al dan niet afzonderlijk van de bedrijfsgebouwen 

voorzien worden, en aansluitend kan een tuinzone aangelegd worden. 

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze 

bebouwd worden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO 

- geen bebouwing toegestaan. 

 

Inrichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwen / overdekte constructies: 

 Bedrijfsgebouw: 

Hoogte der gebouwen: 

  Nokhoogte: max. 7m 

  Kroonlijsthoogte: max. 7 m 

 

Dakvorm: 

Plat  dak. 

Inplanting: 

Binnen de aangeduide zonering. 
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Een globaal inrichtingsplan maakt integraal deel uit van de 

aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Het groenplan, 

bedoeld om de buffer te realiseren, maakt deel uit van dit 

inrichtingsplan.  Het voorziet op deskundige wijze voldoende 

beplanting zoals voorzien op het bestemmingsplan en in de 

desbetreffende voorschriften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialen: 

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn 

uitgevoerd in materialen die kunnen geïntegreerd worden in de 

omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in 

materiaalkeuze te bestaan. Alle contrasterende kleuren die visueel 

storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn verboden.  

Uitbreiding: 

Het groen is verplicht te realiseren het eerstvolgende plantseizoen na 

het verlenen van de omgevingsvergunning, of na het indienen van een 

regularisatieaanvraag. 

Instandhoudingwerken aan de bestaande vergunde gebouwen kunnen 

aanvaard worden zonder dat hiervoor de realisatie van de buffer 

gebeurd is. Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het 

onderhoud en de instandhouding van de buffer. 

Bedrijfswoning: 

Indien de bedrijfswoning niet vervat zit in het bedrijfsgebouw zal deze 

op min. 3 m van de perceelsgrens geplaatst worden. 

 

Voor de bouwvolumes gelden volgende beperkingen: 

Max. 2 bouwlagen + 1 extra bouwlaag in een hellend dak of een 

technisch verdiep bij een plat dak. 

Nokhoogte max. 7 m 

  Kroonlijsthoogte: max. 6 m 

 

Vrije dakvorm 
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Onder tuinconstructies en gebouwen wordt verstaan: tuinhuisjes, 

serres, autobergplaatsen, pergola’s, zwembaden, … 

Tuinzone: 

In de tuinzone zijn terrassen en koeren toegestaan voor een max. totale 

opp. van 80m², en zijn tuinconstructies, tuingebouwen toegestaan voor 

zover de totale opp. max. 40 m² bedraagt per perceel. 

 

Voor de tuinvolumes gelden volgende beperkingen: 

Kroonlijsthoogte max. 2 m 

Nokhoogte max. 3.5 m 

Constructies worden op min. 3 m van de perceelsgrens geplaatst. 

 

Afsluitingen: 

Als afsluiting voor deze zone zijn enkel levende- en/of draadafsluitingen 

toegestaan. 

 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 
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3.6.2 ART. 6.3 ZONE VOOR KMO-GEEN BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

 

Bestemming: 

 Onverharde of semi-verharde stapelplaatsen en/of exploitatieruimte in 

de open lucht, laad- en losplaatsen, parkeerplaatsen waarvan minstens 

60% een waterdoorlatende verharding kent, bedienings- en 

brandweerwegen, verhardingen, toegangen tot achterliggende 

percelen, 

 tuinconstructies, koeren, tuinen en hovingen, bufferzones en 

beplanting. 

 

Alle constructies in functie van de bestemming zijn toegelaten, 

uitgezonderd in de bouwvrije strook langs de autosnelweg A12, zoals 

bepaald in de vigerende wet- en regelgeving. De bouwvrije strook langs 

de autosnelweg A12 is te meten 30 m vanaf de grens van het 

autosnelwegdomein. 

 

Inrichting  

 

 

Volumes: 

Gebouwen zijn niet toegelaten.  

Stapelplaatsen in open lucht hebben een max. hoogte van 4 m. 
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Verharding: 

De oppervlakte van deze zone mag voor max. 100% verhard worden 

(inclusief halfverharding zoals b.v. dolomiet, betongrasdallen, grind, ...), 

maar moet voor minimum 60% waterdoorlatend zijn. 

Eveneens rekening houdend met de niet-bebouwde oppervlakte van Art. 

6.1. 

De niet-verharde zonering die in gebruik genomen wordt voor de 

bedrijvigheid, wordt beplant en/of bezaaid. 

 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 
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3.7 DEELRUP NR. 7: SMET PETER 

3.7.1 ART. 7.1 ZONE VOOR KMO-BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

Onder hinder wordt hier verstaan; Stedenbouwkundige hinder: 

Architecturale hinder, ruimtelijke hinder, abnormaal verwekken van 

mobiliteit of elementen die het goed functioneren van een buurt in 

het gedrang brengen 

 

 

 

Omwille van verkeersveiligheid is het niet toegestaan de ontsluiting 

van het bedrijf rechtstreeks op de A12 te behouden. 

 

Bestemming: 

 bestemd voor niet-hinderlijke bedrijven, detail- en groothandel.   

 bestemd voor bedrijfsgebouwen (bv. burelen, atelier, loodsen) van één 

gevestigd bedrijf, hierin kan maximaal één bedrijfswoning voorzien 

worden met een max. volume van 1000 m³. 

De zone voor KMO-bebouwing toegestaan mag volledig bebouwd worden, 

rekening houdende met de gabariet-regel. 

De toegestane detailhandel moet steeds in relatie staan en verbonden zijn 

met de overige activiteiten (productie, herstelling, …) van het bedrijf, en 

kan max. 30 % van de gebouwopp. innemen.  

 

Alle constructies in functie van de bestemming zijn toegelaten, 

uitgezonderd in de bouwvrije strook langs de autosnelweg A12, zoals 

bepaald in de vigerende wet- en regelgeving. De bouwvrije strook langs 

de autosnelweg A12 is te meten 30 m vanaf de grens van het 
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autosnelwegdomein. 

 

Als voorwaarde voor een eventuele uitbreiding wordt opgelegd dat dit 

enkel kan wanneer niet rechtstreeks ontsloten wordt op de A12. Er zal 

dus een alternatieve ontsluiting moeten worden voorzien via een 

parallelweg aan de A12. 

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze 

bebouwd worden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO 

- geen bebouwing toegestaan. 

 

Inrichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwen / overdekte constructies: 

 Bedrijfsgebouw: 

Hoogte der gebouwen: 

  Nokhoogte: max. 7m 

  Kroonlijsthoogte: max. 7 m 

 

Dakvorm: 

Plat  dak. 

Inplanting: 

Binnen de aangeduide zonering. 

Materialen: 

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn 

uitgevoerd in materialen die kunnen geïntegreerd worden in de 

omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in 

materiaalkeuze te bestaan. Alle contrasterende kleuren die visueel 

storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn verboden.  
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Een globaal inrichtingsplan maakt integraal deel uit van de 

aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Het groenplan, 

bedoeld om de buffer te realiseren, maakt deel uit van dit 

inrichtingsplan.  Het voorziet op deskundige wijze voldoende 

beplanting zoals voorzien op het bestemmingsplan en in de 

desbetreffende voorschriften. 

 

 

 

 

Uitbreiding: 

Het groen is verplicht te realiseren het eerstvolgende plantseizoen na 

het verlenen van de omgevingsvergunning, of na het indienen van een 

regularisatieaanvraag. 

Instandhoudingwerken aan de bestaande vergunde gebouwen kunnen 

aanvaard worden zonder dat hiervoor de realisatie van de buffer 

gebeurd is. Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het 

onderhoud en de instandhouding van de buffer. 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 
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3.7.2 ART. 7.3 ZONE VOOR KMO-GEEN BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

 

Bestemming: 

 Onverharde of semi-verharde stapelplaatsen en/of exploitatieruimte in 

de open lucht, laad- en losplaatsen, parkeerplaatsen waarvan minstens 

60% een waterdoorlatende verharding kent, bedienings- en 

brandweerwegen, verhardingen, toegangen tot achterliggende 

percelen, tuinconstructies, koeren, tuinen en hovingen, bufferzones en 

beplanting. 

 

Alle constructies in functie van de bestemming zijn toegelaten, 

uitgezonderd in de bouwvrije strook langs de autosnelweg A12, zoals 

bepaald in de vigerende wet- en regelgeving. De bouwvrije strook langs 

de autosnelweg A12 is te meten 30 m vanaf de grens van het 

autosnelwegdomein. 

Inrichting  

 

 

 

 

Volumes: 

Gebouwen zijn niet toegelaten.  

Stapelplaatsen in open lucht hebben een max. hoogte van 4 m. 
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Verharding: 

De oppervlakte van deze zone mag voor max. 100% verhard worden 

(inclusief halfverharding zoals b.v. dolomiet, betongrasdallen, grind, ...), 

en moet voor minimum 60% waterdoorlatend zijn tenzij dit 

milieutechnisch niet mogelijk of aangewezen is. 

Eveneens rekening houdend met de niet-bebouwde oppervlakte van Art. 

7.1. 

De niet-verharde zonering die in gebruik genomen wordt voor de 

bedrijvigheid, wordt beplant en/of bezaaid. 

 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 

 

 

3.7.3 ART. 7.4 ZONE VOOR GROENBUFFER  

  CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

Bestemming: 

Bestemd voor buffer in (bestaande) inheemse streekeigen beplanting. 

Inrichting  

 

Inrichting: 

De zones die nog niet zijn aangeplant, dienen aangeplant te zijn ten 
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Bij de inrichting wordt aandacht besteed aan variatie in de 

beplanting. Het is dus zaak de groenbuffer aan te leggen in 

meerdere plantensoorten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoogte van 4 meter is een minimale gemiddelde hoogte. Het is 

toegestaan kleinere planten te voorzien, zolang deze streekeigen 

zijn, en er voldoende hogere beplanting aanwezig is.  

 

 

 

Voor buffers breder dan 2meter wordt een intensief snoeibeheer 

vermeden. Deze buffers kennen een eerder losse groei met een 

minder frequente snoei. 

 

 

 

 

 

 

 

laatste in het eerstvolgende plantseizoen na het verlenen van de 

omgevingsvergunning of na het indienen van een regularisatieaanvraag.  

De gemeente kan lasten en voorwaarden verbinden aan het verkrijgen 

van vergunningen en tijdelijke vergunningen met het oog op realisatie 

van de bufferzone en groenaanleg. 

Een bestaande buffer mag blijven bestaan, indien deze voldoet aan de 

gestelde eisen.  

Een groenbuffer die een bestaand volume overlapt moet slechts worden 

uitgevoerd na de afbraak of het herbouwen van het bestaande volume. 

De buffer kent een minimale hoogte van 4 meter en wordt aangelegd in 

inheemse streekeigen beplanting.   

Ingrepen voor verbeterde waterinfiltratie en waterbuffering zijn 

toegelaten, tenzij anders bepaald.  

Beheer: 

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en 

de instandhouding van de buffer. De bufferzone is enkel betreedbaar 

voor onderhoud van de buffer. 

 

Zijn verboden: 

 alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer 

 alle soorten bebouwing 

 het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, 

afvalstoffen, verpakkingen, enz. 
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Voor levende afsluitingen wordt geopteerd voor streekeigen 

beplanting. Zo mogelijk met een gemengde samenstelling.  

Afsluitingen: 

Als afsluitingen zijn enkel levende – en/of draadafsluitingen toegestaan. 

 

 

 

3.7.4 ART. 7.5 ZONE VOOR KMO –BEBOUWING TOEGESTAAN MET NABESTEMMING GROENBUFFER  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

  

Bestemming: 

 Voor deze zone gelden de voorschriften van Artikel 1 zone voor 

KMO Bebouwing toegestaan tot nieuwe bouwvolumes gerealiseerd 

worden. Dit wil zeggen, Bij het verbouwen van de bestaande 

bouwvolumes. Daarna gelden de voorschriften van Artikel 4 zone 

voor groenbuffer. 

  

Inrichting  

 

 

 

Volumes: 

Gebouwen zijn niet toegelaten.  

Publiciteit: 

Is niet toegelaten. 
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3.7.5 ART. 7.2 ZONE VOOR KMO – BEBOUWING TOEGESTAAN MET NABESTEMMING KMO – GEEN BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

  

Bestemming: 

 Voor deze zone gelden de voorschriften van Artikel 1 zone voor 

KMO Bebouwing toegestaan tot de nieuwe bouwvolumes 

gerealiseerd worden. Dit wil zeggen, Bij het verbouwen van de 

bestaande bouwvolumes. Daarna gelden de voorschriften van Artikel 

3 zone voor KMO – Geen bebouwing toegestaan. 

  

Inrichting  

 

 

 

Volumes: 

Gebouwen zijn niet toegelaten voor zover deze niet bestaand zijn.  

Stapelplaatsen in open lucht hebben een max. hoogte van 4 m. 

Verharding: 

De oppervlakte van deze zone mag voor max. 100% verhard worden 

(inclusief halfverharding zoals b.v. dolomiet, betongrasdallen, grind, 

...), maar moet in waterdoorlatende materialen worden aangelegd, 

tenzij dit technisch onmogelijk is, of milieukundig niet aangewezen is.  
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Eveneens rekening houdend met de niet-bebouwde oppervlakte van Art. 

1. 

 

De niet-verharde zonering die in gebruik genomen wordt voor de 

bedrijvigheid, wordt beplant en/of bezaaid. 

 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 
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3.8 DEELRUP NR. 8: HOEBEEK 

3.8.1 ART. 8.1 ZONE VOOR KMO-BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

Onder hinder wordt hier verstaan; Stedenbouwkundige hinder: 

Architecturale hinder, ruimtelijke hinder, abnormaal verwekken van 

mobiliteit of elementen die het goed functioneren van een buurt in 

het gedrang brengen 

Onder kantoren met loketfunctie wordt oa. verstaan: gokkantoren, 

bankagentschappen,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemming: 

 bestemd voor niet-hinderlijke bedrijven, detail- en groothandel met 

uitzondering van logistieke functies, en bestemd voor bedrijven met 

een gematigd mobiliteitsprofiel, dewelke geen abnormale hinder 

veroorzaken naar de omgeving toe en dat op vlak van water-, bodem- 

en luchtverontreiniging, geluidshinder, stank en trillingen. 

  

 De functies moeten sociaal, economisch en milieutechnisch 

verantwoord zijn in relatie tot een woonkern. 

 

 Verboden bestemmingen: hotel-, motel- en congrescentrum 

accommodatie, discotheken, kantoren met loketfunctie, supermarkten, 

opslag van schroot en het storten van afval. 

 

 bestemd voor bedrijfsgebouwen (bv. burelen, atelier, loodsen) van één 
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Om de verdere ontwikkeling van het projectgebied te bevorderen 

wordt het toegestaan meerdere entiteiten op te richten op de site. 

De gebouwen zullen echter optimaal gecombineerd worden tot één 

aaneengesloten bouwvolume.  De gemeenschappelijke parking en 

ontsluitingsweg zorgt ervoor dat het mobiliteitsprofiel de 

draagkracht van de omgeving niet overstijgt.  

 

of meerdere bedrijven, hierin kan maximaal één bedrijfswoning 

voorzien worden per gevestigd bedrijf. 

De zone voor KMO-bebouwing toegestaan mag voor maximum 80% 

bebouwd worden, en de bebouwing moet voldoen aan de gabarietregel. 

 

Wanneer het projectgebied wordt opgedeeld in meerdere percelen 

worden de verschillende entiteiten ontwikkeld via een verzamelgebouw, 

zal het gehele projectgebied ontsloten worden via één 

gemeenschappelijke ontsluitingsweg, en zal een gemeenschappelijke 

parking gerealiseerd worden. Elke individuele entiteit kent een min. 

perceelsopp. van 3 000 m². Het maximale aantal entiteiten binnen het 

projectgebied wordt vastgelegd op 5 individuele entiteiten. Het is 

eventueel mogelijk de verschillende entiteiten verder op te delen in 

afzonderlijke units.  

Het perceel dat wordt ingenomen door een individuele entiteit 

(bedrijfsverzamelgebouw) mag niet worden opgesplitst in kleinere 

percelen. Het bedrijfsverzamelgebouw kan bestaan uit één of meerdere 

gebouwen (units) die dienen te fungeren als 1 geheel. 

Per bedrijfsverzamelgebouw kan maximaal 1 conciërgewoning worden 

voorzien met een max. bruto bouwvolume van 1000m³ 

 

Dit deelRUP kan aansluiten op de toekomstige ontwikkeling naar de N16 

(zoekzone regionale bedrijvigheid). Na het realiseren van deze 

ontwikkeling zal de ontsluiting op deze ontwikkeling moeten aansluiten en 

zo via de N16 verlopen. Dit is toegestaan doorheen de huidig voorziene 

groenbuffer. Een ontsluiting via de Baeckelmansstraat wordt niet meer 

toegestaan van zodra rechtstreeks naar de N16 ontsloten wordt.  
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Voor de niet bebouwde delen van deze zone geldt:  

bestemming: 

- Onverharde of semi-verharde stapelplaatsen in de open lucht, laad- en 

losplaatsen, parkeerplaatsen, bedienings- en brandweerwegen, 

verhardingen, toegangen tot achterliggende percelen, 

- tuinconstructies, koeren, tuinen en hovingen, bufferzones en 

beplanting. 

Verhardingen worden in waterdoorlatende materialen aangelegd, tenzij 

dit technisch onmogelijk is, of milieukundig niet aangewezen is. 

Inrichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwen / overdekte constructies: 

Toegelaten binnen deze zone zijn constructies, gebouwen, luifels, 

installaties, open opslagplaatsen, los- en laadzones/ruimten voor 

bedrijven, parkeerruimte, verlichting, signalisatie en infrastructuur ten 

behoeve van nutsvoorzieningen. 

 

Elk bedrijf zal beschikken over een hoofdbouwvolume van minimaal 1000 

m³ 

 

 Bedrijfsgebouw: 

Hoogte der gebouwen: 

  Nokhoogte: max. 10 m 

  Kroonlijsthoogte: max. 10 m 

 

Dakvorm: 

Vrij  
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Een globaal inrichtingsplan maakt integraal deel uit van de 

aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Het groenplan, 

bedoeld om de buffer en de groenstructuur te realiseren, maakt 

deel uit van dit inrichtingsplan.  Het voorziet op deskundige wijze 

voldoende beplanting zoals voorzien op het bestemmingsplan en in 

Inplanting: 

Binnen de aangeduide zonering. 

Elk bedrijf zal beschikken over een hoofdbouwvolume van minimaal 1000 

m³ 

 

Niet bebouwde delen: 

De niet bebouwde en niet verharde delen van deze zone kennen een 

groen karakter en worden aangeplant.  

Per 5 nieuw aan te leggen parkeerplaatsen wordt minimaal 1 boom 

aangeplant op de site, dewelke voor wat betreft voorzieningen voldoende 

voorzien wordt om duurzaam te groeien. 

 

Materialen: 

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten over de gehele 

site en zijn uitgevoerd in materialen die kunnen geïntegreerd worden in 

de omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in 

materiaalkeuze en vorm te bestaan. Alle contrasterende kleuren die 

visueel storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn 

verboden.  

 

Uitbreiding: 

Het groen is verplicht te realiseren het eerstvolgende plantseizoen na 

het verlenen van de omgevingsvergunning, of na het indienen van een 

regularisatieaanvraag. 

Instandhoudingswerken aan de bestaande vergunde gebouwen kunnen 

aanvaard worden zonder dat hiervoor de realisatie van de buffer 
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de desbetreffende voorschriften. 

 

 

 

gebeurd is. Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het 

onderhoud en de instandhouding van de buffer. 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 
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3.8.2 ART. 8.4 ZONE VOOR GROENBUFFER  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

 

Bestemming: 

Bestemd voor buffer in (bestaande) inheemse streekeigen beplanting. 

Wanneer achterliggende zoekzone ontwikkeld wordt, is het toegestaan 

een ontsluiting van de projectzone te voorzien doorheen of in de zone 

voor groenbuffer. 

Inrichting  

Bij de inrichting wordt aandacht besteed aan variatie in de 

beplanting. Het is dus zaak de groenbuffer aan te leggen in 

meerdere plantensoorten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inrichting: 

De zones die nog niet zijn aangeplant, dienen aangeplant te zijn ten 

laatste in het eerstvolgende plantseizoen na het verlenen van de 

omgevingsvergunning of na het indienen van een regularisatieaanvraag.  

De gemeente kan lasten en voorwaarden verbinden aan het verkrijgen 

van vergunningen en tijdelijke vergunningen met het oog op realisatie 

van de bufferzone en groenaanleg. 

Een bestaande buffer mag blijven bestaan, indien deze voldoet aan de 

gestelde eisen.  

Een groenbuffer die een bestaand volume overlapt moet slechts worden 

uitgevoerd na de afbraak of het herbouwen van het bestaande volume. 
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De hoogte van 4 meter is een minimale gemiddelde hoogte. Het is 

toegestaan kleinere planten te voorzien, zolang deze streekeigen 

zijn, en er voldoende hogere beplanting aanwezig is.  

 

 

 

 

 

Voor buffers breder dan 2meter wordt een intensief snoeibeheer 

vermeden. Deze buffers kennen een eerder losse groei met een 

minder frequente snoei. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor levende afsluitingen wordt geopteerd voor streekeigen 

beplanting. Zo mogelijk met een gemengde samenstelling.  

De buffer kent een minimale hoogte van 4 meter en wordt aangelegd in 

inheemse streekeigen beplanting.   

Ingrepen voor verbeterde waterinfiltratie en waterbuffering zijn 

toegelaten, tenzij anders bepaald.  

Het groen aan het straatbeeld moet kwalitatief en representatief zijn. 

Beheer: 

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en 

de instandhouding van de buffer. De bufferzone is enkel betreedbaar 

voor onderhoud van de buffer. 

 

Zijn verboden: 

 alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer 

 alle soorten bebouwing 

 het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, 

afvalstoffen, verpakkingen, enz. 

 

Afsluitingen: 

Als afsluitingen zijn enkel levende – en/of draadafsluitingen toegestaan. 
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3.8.3 ART. 8.5 ZONE VOOR KMO –BEBOUWING TOEGESTAAN MET NABESTEMMING GROENBUFFER  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

  

Bestemming: 

 Voor deze zone gelden de voorschriften van Artikel 1 zone voor 

KMO Bebouwing toegestaan tot nieuwe bouwvolumes gerealiseerd 

worden. Dit wil zeggen, Bij het verbouwen van de bestaande 

bouwvolumes. Daarna gelden de voorschriften van Artikel 4 zone 

voor groenbuffer. 

Inrichting  

 

 

 

Volumes: 

Gebouwen zijn niet toegelaten.  

Publiciteit: 

Is niet toegelaten. 
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3.9 DEELRUP NR. 9: WRAK (ECOSO) 

3.9.1 ART. 9.1 ZONE VOOR KMO – BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

Onder hinder wordt hier verstaan; Stedenbouwkundige hinder: 

Architecturale hinder, ruimtelijke hinder, abnormaal verwekken van 

mobiliteit of elementen die het goed functioneren van een buurt in 

het gedrang brengen 

 

 

 

 

Bestemming: 

 bestemd voor niet-hinderlijke bedrijven  

 bestemd voor bedrijfsgebouwen (bv. burelen, atelier, loodsen) van één 

gevestigd bedrijf, hierin kan maximaal één bedrijfswoning voorzien 

worden met een max. volume van 1000 m³. 

 

Detailhandel kan hier worden toegestaan, voor zover deze 

mobiliteitsbeperkend van aard is, en geen regelmatige hinder veroorzaakt, 

en voor zover de bedrijvigheid inzet op sociale tewerkstelling.   

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze 

bebouwd worden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO 

- geen bebouwing toegestaan. 

 

Alle constructies in functie van de bestemming zijn toegelaten, 

uitgezonderd in de bouwvrije strook langs de autosnelweg A12, zoals 
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bepaald in de vigerende wet- en regelgeving. De bouwvrije strook langs 

de autosnelweg A12 is te meten 30 m vanaf de grens van het 

autosnelwegdomein. 

 

Inrichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een globaal inrichtingsplan maakt integraal deel uit van de 

aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Het groenplan, 

bedoeld om de buffer te realiseren, maakt deel uit van dit 

inrichtingsplan.  Het voorziet op deskundige wijze voldoende 

Gebouwen / overdekte constructies: 

- Bedrijfsgebouw: 

Hoogte der gebouwen: 

  Nokhoogte: max. 7m 

  Kroonlijsthoogte: max. 7 m 

 

  Dakvorm: 

Plat  of hellend dak met een max. helling van 25°. 

Inplanting: 

Binnen de aangeduide zonering. 

Materialen: 

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn 

uitgevoerd in materialen die kunnen geïntegreerd worden in de 

omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in 

materiaalkeuze te bestaan. Alle contrasterende kleuren die visueel 

storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn verboden.  

 

Uitbreiding: 

Het groen is verplicht te realiseren het eerstvolgende plantseizoen na 

het verlenen van de omgevingsvergunning, of na het indienen van een 

regularisatieaanvraag. 

Instandhoudingswerken aan de bestaande vergunde gebouwen kunnen 
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beplanting zoals voorzien op het bestemmingsplan en in de 

desbetreffende voorschriften. 

 

aanvaard worden zonder dat hiervoor de realisatie van de buffer 

gebeurd is. Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het 

onderhoud en de instandhouding van de buffer. 

 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 

 

 

 

3.9.2 ART. 9.2 ZONE VOOR KMO – BEBOUWING TOEGESTAAN MET NABESTEMMING KMO – GEEN BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

  

Bestemming: 

 Voor deze zone gelden de voorschriften van Artikel 1 zone voor 

KMO Bebouwing toegestaan tot de nieuwe bouwvolumes 

gerealiseerd worden. Dit wil zeggen, Bij het verbouwen van de 

bestaande bouwvolumes. Daarna gelden de voorschriften van Artikel 

3 zone voor KMO – Geen bebouwing toegestaan. 
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Inrichting  

 

 

 

Volumes: 

Gebouwen zijn niet toegelaten.  

Stapelplaatsen in open lucht hebben een max. hoogte van 4 m. 

Verharding: 

De oppervlakte van deze zone mag voor max. 100% verhard worden 

(inclusief halfverharding zoals b.v. dolomiet, betongrasdallen, grind, 

...), maar moet in waterdoorlatende materialen worden aangelegd, 

tenzij dit technisch onmogelijk is, of milieukundig niet aangewezen is.  

 

Eveneens rekening houdend met de niet-bebouwde oppervlakte van Art. 

9.1. 

 

De niet-verharde zonering die in gebruik genomen wordt voor de 

bedrijvigheid, wordt beplant en/of bezaaid. 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 
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3.9.3 ART. 9.3 ZONE VOOR KMO – GEEN BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

 

Bestemming: 

- Onverharde of semi-verharde stapelplaatsen in de open lucht, laad- en 

losplaatsen, parkeerplaatsen, bedienings- en brandweerwegen, 

verhardingen, toegangen tot achterliggende percelen, 

- tuinconstructies, koeren, tuinen en hovingen, bufferzones en 

beplanting. 

- Verhardingen worden in waterdoorlatende materialen aangelegd, tenzij 

dit technisch onmogelijk is, of milieukundig niet aangewezen is.  

 

Alle constructies in functie van de bestemming zijn toegelaten, 

uitgezonderd in de bouwvrije strook langs de autosnelweg A12, zoals 

bepaald in de vigerende wet- en regelgeving. De bouwvrije strook langs 

de autosnelweg A12 is te meten 30 m vanaf de grens van het 

autosnelwegdomein. 

 

Inrichting  

 

 

Volumes: 

Gebouwen zijn niet toegelaten.  

Stapelplaatsen in open lucht hebben een max. hoogte van 4 m. 
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Verharding: 

De oppervlakte van deze zone mag voor max. 100% verhard worden 

(inclusief halfverharding zoals b.v. dolomiet, betongrasdallen, grind, 

...), maar moet in waterdoorlatende materialen worden aangelegd, 

tenzij dit technisch onmogelijk is, of milieukundig niet aangewezen is.  

 

Eveneens rekening houdend met de niet-bebouwde oppervlakte van Art. 

1. 

De niet-verharde zonering die in gebruik genomen wordt voor de 

bedrijvigheid, wordt beplant en/of bezaaid. 

 

Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 
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3.9.4 ART. 9.5 ZONE VOOR KMO –BEBOUWING TOEGESTAAN MET NABESTEMMING GROENBUFFER  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

  

Bestemming: 

 Voor deze zone gelden de voorschriften van Artikel 1 zone voor 

KMO Bebouwing toegestaan tot de nieuwe bouwvolumes 

gerealiseerd worden. Dit wil zeggen, Bij het verbouwen van de 

bestaande bouwvolumes. Daarna gelden de voorschriften van Artikel 

4 zone voor groenbuffer. 

  

Inrichting  

 

 

 

Volumes: 

Gebouwen zijn niet toegelaten.  

 

Publiciteit: 

Is niet toegelaten. 
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3.9.5 ART. 9.6 ZONE VOOR KMO – GEEN BEBOUWING TOEGESTAAN MET NABESTEMMING GROENBUFFER  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

  

Bestemming: 

 Voor deze zone gelden de voorschriften van Artikel 3 zone voor 

KMO – geen bebouwing toegestaan tot de nieuwe ontsluitingsweg 

in gebruik genomen wordt. Dit wil zeggen, tot de ontsluitingsweg bij 

de bedrijfssite behoort en deel uitmaakt van het geheel. Daarna 

gelden de voorschriften van Artikel 4 zone voor groenbuffer. 

 

Inrichting  

 

 

 

Volumes: 

Gebouwen zijn niet toegelaten.  

 

Publiciteit: 

Is niet toegelaten. 
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3.10 DEELRUP NR. 10: INARTI 

3.10.1 ART. 10.11 ZONE VOOR WONEN  

              CAT. 1   WONEN   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

 

 

 

Bestemming 

• Hoofdbestemming: Wonen, gemeenschapsvoorzieningen, 

wegenis en bijhorende inrichtingen, groenvoorzieningen. 

 

Het gehele deelgebied zal worden ontwikkeld als één projectzone. 

 

Inrichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwen: 

 Woningen: 

Hoogte der gebouwen: 

  Nokhoogte: max. 9 m 

  Kroonlijsthoogte: max. 6 m 

 

Volumes 

Bouwlagen: maximaal 2 bouwlagen, De overgang met de aanpalende 

percelen moet harmonisch zijn. 
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Dakvorm: 

Bij vrijstaande gebouwen is de dakvorm vrij: 

          In het dak wordt geen afzonderlijke woonentiteit toegelaten 

De woonlaag in het dak dient gekoppeld te zijn aan de 

onderliggende bouwlaag. 

 

Bij gekoppelde bebouwing : 

Het algemeen uitzicht van het dak moet zo zijn dat het dak aan 

de straatzijde qua vormgeving en dakhelling aansluit op één van 

de aanpalende woningen.  

Dakuitbouwen worden niet toegelaten. 

 

Inplanting: 

Voorste bouwlijn:  

De voorste bouwlijn wordt vastgelegd op de rooilijn 

 

Zijdelingse bouwlijnen: 

De zijdelingse bouwlijnen worden op 0 of min. 3 m van de 

zijdelingse kavelgrens vastgelegd.  

 

Achterste bouwlijn: 

Op het gelijkvloers wordt de achterste bouwlijn vastgelegd op 

max. 18m t.o.v. de voorste bouwlijn. Op de verdiepingen 

wordt de achterste bouwlijn vastgelegd op max.: 15m t.o.v. de 

voorste bouwlijn  
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Materialen: 

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn 

uitgevoerd in materialen die kunnen geïntegreerd worden in de 

omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in 

materiaalkeuze te bestaan. Alle contrasterende kleuren die visueel 

storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn verboden.  

  Niet aangebouwde delen van gemene muren moeten met parement    

  afgewerkt worden. 

 

Publiciteit: 

Is niet toegelaten. 
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3.11 DEELRUP NR. 11: VLAR-PAPIER 

 

3.11.1 ART. 11.14 PROJECTZONE – WONEN/BEDRIJVIGHEID  

              CAT. 1   WONEN   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

 

 

 

 

 

 

Het projectgebied kan ontwikkeld worden als een gemengde zone 

waarin woonfuncties, bedrijvigheid, gemeenschapsvoorzieningen en 

groen met elkaar verweven kunnen en moeten worden. Er zal een 

globaal inrichtingsplan moeten worden opgemaakt voor de gehele 

projectzone.  

 

 

Bestemming 

• Hoofdbestemming: Wonen, lokale bedrijvigheid, vrije 

beroepen, gemeenschapsvoorzieningen, wegenis en 

bijhorende inrichtingen, groenvoorzieningen. 

• Verboden bestemmingen: industrie, detailhandel, 

milieubelastende bedrijvigheid, regionale bedrijvigheid. 

 

Dit projectgebied zal ontwikkeld worden als een gemengde zone voor 

bedrijvigheid en wonen. De bewoning wordt voldoende afgeschermd van 

de bedrijvigheid.  

De woonfunctie kan max. 90 % van deze zonering uitmaken.  

De bedrijvigheid kan max. 20 % van deze zonering uitmaken, en moet 

min. 10 % van de zonering uitmaken. 

Algeheel wordt gestreefd naar een multifunctioneel geheel met een 
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complementariteit aan functies en een degelijke verweving.  

De percelen voor bedrijvigheid kennen een max. grootte van 1000 m². 

 

Het gehele deelgebied zal worden ontwikkeld als één projectzone. 

 

Inrichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwen: 

 Woningen: 

Hoogte der gebouwen: 

  Nokhoogte: max. 13 m 

  Kroonlijsthoogte: max. 10 m 

 

Volumes 

Bouwlagen: maximaal 2 bouwlagen, De overgang met de aanpalende 

percelen moet harmonisch zijn. 

Dakvorm: 

Bij vrijstaande gebouwen is de dakvorm vrij: 

          In het dak wordt geen afzonderlijke woonentiteit toegelaten 

De woonlaag in het dak dient gekoppeld te zijn aan de 

onderliggende bouwlaag. 

 

Bij gekoppelde bebouwing : 

Het algemeen uitzicht van het dak moet zo zijn dat het dak aan 

de straatzijde qua vormgeving en dakhelling aansluit op één van 

de aanpalende woningen.  

Dakuitbouwen worden niet toegelaten. 
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Inplanting: 

Voorste bouwlijn:  

De voorste bouwlijn wordt vastgelegd op de rooilijn 

 

Zijdelingse bouwlijnen: 

De zijdelingse bouwlijnen worden op 0 of min. 3 m van de 

zijdelingse kavelgrens vastgelegd.  

 

Achterste bouwlijn: 

Op het gelijkvloers wordt de achterste bouwlijn vastgelegd op 

max. 18m t.o.v. de voorste bouwlijn. Op de verdiepingen 

wordt de achterste bouwlijn vastgelegd op max.: 15m t.o.v. de 

voorste bouwlijn  

 

Materialen: 

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn 

uitgevoerd in materialen die kunnen geïntegreerd worden in de 

omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in 

materiaalkeuze te bestaan. Alle contrasterende kleuren die visueel 

storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn verboden.  

  Niet aangebouwde delen van gemene muren moeten met parement    

  afgewerkt worden. 

 

Publiciteit: 

Is niet toegelaten. 
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3.11.2 ART. 11.15 ZONE VOOR BEBOSSING  

              CAT. 6   OVERIG GROEN   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

Bestemming: 

Bestemd voor een beboste/groene zone met een publiek karakter en een 

maatschappelijk draagvlak. 

 

Inrichting  

Een inrichting als speelbos, recreatiebos of parkbos is hier 

aangewezen. 

 

 

Binnen deze zone kunnen wandelpaden worden aangelegd, 

speeltoestellen worden voorzien, en noodzakelijke voorzieningen 

worden getroffen voor een recreatief gebruik.  

 

 

 

 

 

Inrichting: 

De bestaande beboste zone zal als bos- en/of groenzone behouden 

blijven, en is al dan niet verder te ontwikkelen als speelbos, recreatiebos 

of parkbos. 

   

De zones die nog niet zijn aangeplant, dienen aangeplant te zijn ten 

laatste in het eerstvolgende plantseizoen na het verlenen van de 

omgevingsvergunning of na het indienen van een regularisatieaanvraag.  

De gemeente kan lasten en voorwaarden verbinden aan het verkrijgen 

van vergunningen en tijdelijke vergunningen met het oog op realisatie 

van de bufferzone en groenaanleg. 

  Minstens blijven de bestaande hoogstambomen behouden.  
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Bij de inrichting wordt aandacht besteed aan variatie in de 

beplanting. Er zal worden gestreefd naar inheemse, gebiedseigen 

beplantingen, en invasieve soorten zullen op de gepaste wijze 

worden bestreden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een beheersplan zal deel uitmaken van de omgevingsaanvraag voor het 

projectgebied.   

Ingrepen voor verbeterde waterinfiltratie en waterbuffering zijn 

toegelaten, tenzij anders bepaald.  

Beheer: 

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en 

de instandhouding van de groenzone.  

 

Zijn verboden: 

 alle vormen van verhardingen en opritten voor gemotoriseerd 

verkeer 

 alle soorten bebouwing 

 het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, 

afvalstoffen, verpakkingen, enz. 

 

Afsluitingen: 

Afsluitingen zijn niet toegestaan 
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3.12 DEELRUP NR. 12: FTS 

 

3.12.1 ART. 12.12 ZONE VOOR INDUSTRIE – BEBOUWING TOEGESTAAN  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

 

Onder hinder wordt hier verstaan; Stedenbouwkundige hinder: 

Architecturale hinder, ruimtelijke hinder, abnormaal verwekken van 

mobiliteit of elementen die het goed functioneren van een buurt in 

het gedrang brengen 

 

 

Bestemming: 

 bestemd voor milieubelastende industrie en overige bedrijvigheid.   

 bestemd voor bedrijfsgebouwen (bv. burelen, atelier, loodsen) van 

gevestigde bedrijven, hierin kan maximaal één bedrijfswoning voorzien 

worden met een max. volume van 1000 m³. 

De zone voor industrie-bebouwing toegestaan mag volledig bebouwd 

worden, maar er moet worden voldaan aan de gabarietregel. 

De niet bebouwde delen van deze zone kunnen volledig verhard worden 

in waterdoorlatende materialen, tenzij dit om technische- of 

milieuhygiënische redenen niet aangewezen is.   

 

De twee bestaande woningen kunnen blijven bestaan voor zolang het 

gebouw waarin deze zijn ondergebracht blijft bestaan. Van zodra dit 

bouwvolume gesloopt wordt is het niet langer toegestaan woningen 

behalve de bedrijfswoning te realiseren op deze site.  
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Inrichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een globaal inrichtingsplan maakt integraal deel uit van de 

aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Het groenplan, 

bedoeld om de buffer te realiseren, maakt deel uit van dit 

inrichtingsplan.  Het voorziet op deskundige wijze voldoende 

beplanting zoals voorzien op het bestemmingsplan en in de 

desbetreffende voorschriften. 

 

 

 

Gebouwen / overdekte constructies: 

 Bedrijfsgebouw: 

Hoogte der gebouwen: 

  Nokhoogte: max. 10 m 

  Kroonlijsthoogte: max. 10 m 

 

Dakvorm: 

Plat  dak. 

Inplanting: 

Binnen de aangeduide zonering. 

Materialen: 

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn 

uitgevoerd in materialen die kunnen geïntegreerd worden in de 

omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in 

materiaalkeuze te bestaan. Alle contrasterende kleuren die visueel 

storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn verboden.  

 

Uitbreiding: 

Het groen is verplicht te realiseren het eerstvolgende plantseizoen na 

het verlenen van de omgevingsvergunning, of na het indienen van een 

regularisatieaanvraag. 

Instandhoudingswerken aan de bestaande vergunde gebouwen kunnen 

aanvaard worden zonder dat hiervoor de realisatie van de buffer 

gebeurd is. Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het 

onderhoud en de instandhouding van de buffer. 
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Publiciteit: 

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen – Publiciteit. 
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3.12.2 ART. 12.13 ZONE VOOR INDUSTRIE – BEBOUWING TOEGESTAAN MET NABESTEMMING GROENBUFFER  

              CAT. 2   BEDRIJVIGHEID   

Niet verordenend - Toelichting Verordenend 

  
Stedenbouwkundige Voorschriften 

Bestemming  

  

Bestemming: 

 Voor deze zone gelden de voorschriften van Artikel 16 zone voor 

Industrie - Bebouwing toegestaan tot nieuwe bouwvolumes 

gerealiseerd worden. Dit wil zeggen, bij het verbouwen van de 

bestaande bouwvolumes.  

 Daarna moet binnen deze zone een kwalitatieve groenbuffer in 

inheemse streekeigen beplanting worden opgetrokken.  

  

Inrichting  

 

 

 

Bij de inrichting wordt aandacht besteed aan variatie in de 

beplanting. Het is dus zaak de groenbuffer aan te leggen in 

meerdere plantensoorten.  

 

 

 

Volumes: 

Gebouwen zijn niet toegelaten.  

 

Inrichting: 

De zones die nog niet zijn aangeplant, dienen aangeplant te zijn ten 

laatste in het eerstvolgende plantseizoen na het verlenen van de 

omgevingsvergunning voor het verbouwen van de bestaande volumes.  

De gemeente kan lasten en voorwaarden verbinden aan het verkrijgen 

van vergunningen en tijdelijke vergunningen met het oog op realisatie 

van de bufferzone en groenaanleg. 
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De hoogte van 4 meter is een minimale gemiddelde hoogte. Het is 

toegestaan kleinere planten te voorzien, zolang deze streekeigen 

zijn, en er voldoende hogere beplanting aanwezig is.  

 

 

 

 

 

Voor buffers breder dan 2meter wordt een intensief snoeibeheer 

vermeden. Deze buffers kennen een eerder losse groei met een 

minder frequente snoei. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor levende afsluitingen wordt geopteerd voor streekeigen 

beplanting. Zo mogelijk met een gemengde samenstelling. 

Een bestaande buffer mag blijven bestaan, indien deze voldoet aan de 

gestelde eisen.  

Een groenbuffer die een bestaand volume overlapt moet slechts worden 

uitgevoerd na de afbraak of het herbouwen van het bestaande volume. 

De buffer kent een minimale hoogte van 4meter en wordt aangelegd in 

inheemse streekeigen beplanting.  

Ingrepen voor verbeterde waterinfiltratie en waterbuffering zijn 

toegelaten, tenzij anders bepaald.  

Beheer: 

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en 

de instandhouding van de buffer. De bufferzone is enkel betreedbaar 

voor onderhoud van de buffer. 

Zijn verboden: 

 alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer 

 alle soorten bebouwing 

 het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, 

afvalstoffen, verpakkingen, enz. 

 

Afsluitingen: 

Als afsluitingen zijn enkel levende – en/of draadafsluitingen toegestaan 

 

Publiciteit: 

Is niet toegelaten. 
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Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad van Willebroek in zitting van 23 januari 2018 

Bij bevel:  

De wnd. Gemeentesecretaris       De Voorzitter 

 

I.O. Dhr. D. Blommaert        Dhr. E. Moens 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Willebroek bevestigd dat onderhavig 

plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd van 12/02/2018 tot 13/04/2018 

Bij bevel: 

De wnd. Gemeentesecretaris       De Burgemeester 

 

I.O. Dhr. D. Blommaert        Dhr. E. Bevers 

 

Gezien en definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van Willebroek in zitting van 23 oktober 2018 

Bij bevel: 

De wnd. algemeen directeur       De voorzitter 

 

I.O. Dhr. D. Blommaert        Dhr. E. Moens 

 

Voor eensluidend afschrift van het aan het openbaar onderzoek onderworpen origineel 

Bij bevel: 

De wnd. gemeentesecretaris       De Burgemeester 

 

I.O. Dhr. D. Blommaert        Dhr. E. Bevers 

 

Herneming van het RUP na schorsing; Gezien en definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van 

Willebroek in zitting van 18 december 2018 

Bij bevel: 

De wnd. Algemeen directeur       De voorzitter 

 

I.O. Dhr. D. Blommaert        Dhr. E. Moens 

(GR 20/04/2010) 

Opgemaakt te Destelbergen  

Studiebureau BVP 

Dendermondesteenweg 563 

9070 DESTELBERGEN           De ruimtelijke planner 

Tel. 09/232.40.98 - Fax 09/211.02.08           

               Frank Vermeersch 








