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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEVOEGD BU HET
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1, AlcrmrruE BEPALTNGEN

1.1 INRICHTTNG VAN oPENBAAR NUT

In al de stroken voorzien in dit plan zullen kleine inrichtingen van openbaar nut, zoars infrastructuuri'v'm' openbare nutsvoorzieningen (elektriciteiÇ water, gas, terefoon e.d.), mogen opgericht worden,voor zover ze niet hinderend of niet storend zijn voor de bestaande of voorziene omgeving.

1.2 GCMCCò¡SCHAPSVOORZIENINGEN EN FUNCTIES I.V.M. OPENBAAR NUT

Binnen alle voor bebouwing bestemde zones kunnen gemeenschapsvoorzieningen 
en functies vooropenbaar nut worden toegelaten' De daarvoor noodzakelijke bouwwerken moeten voldoen aan devoorschriften van de betreffende zone en verenigb aar zijn met het karakter van de betreffende zone .

1.3 VTNVNruGING VAN BESTAANDE BESTEMMINGEN EN VOORSCHRIFTEN

Het Ruimtelijk uitvoeringsplan willebroek Noord-Driesblokstraat vervangt de bestemmingen van hetgewestplan Mechelen (K'B' o'loa/ß76) voor het afgebakende gebied voor mirieuberastendeindustrieën, woongebied, parkgebied en buffezone. (zie ook toelichtingsnota paragraaf g.
Ruimtebalans)

1.4 Bouwucrru

Aan elke bouwlaag, voor zover niet specifiek vermeld, wordt een normatieve hoogte van 3 mtoebedacht, waarbij op de totale hoogte van de verschillende bouwlagen een max. añru¡-king van 1 mtoegestaan wordt,

1.5 BrSr¡err¡DE GEBoUWEN

Aan de bestaande vergunde gebouwen en functies, die niet beantwoorden aan de voorschriften vanonderhavig RUP, zijn verbouwingswerken en/of verbeteringswerken toegelaten binnen het bestaandebouvwolume' Indien de voorste bouwlijn niet beantwoordt aan de opgegeven beparingen van hetRUp, dient deze slechts in overeenstemming gebracht te worden bij nieuwbouw.

1.6 NIeuwe GEBoUWEN

Bij alle nieuwe gebouwen moeten de principes van wateropvang en herbruik max. worden toegepast.
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_ In de tuinen van de zones voor bebouwing zijn bestaande houtkanten,levende hagen of een

combinatie van revende hagen en materiaren,waarvan de architectuur in harmonie moet z'rjn met deze

van het hoofdgebouw,toegelaten. Betonplaten van min' 0'5m boven het maaiveld zijn niet toegelaten'

-op de gronden in gebruik als weiland zijn houtkanten, levende hagen of een combinatie van levende

hagen en lichte metaaldraad toegelaten. Betonplaten en vangrails zijn verboden' Houtkanten'

bomenrijen en struwelen kunnen hoger dan 2 m zijn'

-Dehoogtevandeafsluitingendientinbeidegebiedenbeperkttebl,rjventot2m.Indienspecifieke

eisen ten aanzien van de zichtbaarheid in het openbaar domein worden gesterd, kunnen beperkingen

Alle werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is' zijn toegelaten conform de

besruiten van de Vraamse Regering voor wat de handeringen betreft die vr'rjgesteld zijn van een

worden oPgelegd

1.8 MlrrruRut'¡

De dakvormen, kroonlijsten, materialen en hoogten dienen harmonieus aan te sluiten op deze van de

aanpalendegebouwenenzichteintegrerenindeomgeving'Degemeentedoetuitspraakoverde
geïntegreerdheid van de materialen en kleuren vermeld in de stedenbouwkundige aanvraag'

Definitief zichtbaar blijvende vr'rjstaande zijgevels van gebouwen moeten zoals de voorgevels worden

behandeldvoorwatdekeuzedermaterialenendeafoverkingbetreft.

1.9 VERVANGING VAN VERKAVEUNGSVOORSCHRIFTEN

Bestaande goedgekeurde en niet-vervallen verkavelingen, opgenomen in het plan van de bestaande

toestand,vervallendoordevoorschriftenvandezoneringenvanhetgrafischplan'

1.10 VNUSTELUNG VAN VERGUNNING

WILLEBROEK: RUP nr 02 Willebroek Noord-Driesþlokstraat
voorschriften

1,7 Arslumruceru

stedenbouwkundige vergun ning'

1,11 WATERHUISHOUDING

Rechtstreekse rozing van hemer- en/of afuarwater naar het Zeekanaar Brusser-schelde is niet

toegestaan. Hemelwaterafvoer van potentieel verontreinigde opperulaktes zoals laad- en loszones'

groteparkeeropperulakten,e'd'dientgezuiverdtewordend'm.v.eenKWS-afscheidermet
sedimenWang en coalescentiefilter'

1,12 II.¡VEIIT¡RIS BOUWKUNDIG ERFGOED'

De gebouwen die op de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed voorkomen' worden puntsgewijs

aangeduid oP het grafisch Plan



WILLEBROEK: RUP nr 02 Willebroek Noord-Driesblokstraat
voorschriften

Elke aanvraag tot stedenbouwkundíge vergunning bij deze gebouwen zal beoordeeld worden aan de
hand van volgende critería:

- Behoud van het beschermd monument
- Behoud van kenmerkende erfgoedelementen

- Behoud van eigen karakter van de straatwand
- Enkel ingrepen met een terughoudende architectuur

1,13 BEPLANTING

De hierna volgende overwegend streekeigen plantenselectie wordt aanbevolen als landschappelijke
beplanting. Soms wordt geopteerd voor de beplanting met een " x " indien wordt gebruik gemaakt
van een smalle groenzone.

- Solitaire bomen:

Botanische naam Nederlands
Fagus sylvatica Beuk
Fraxinus exelsior Gewone Es
C.arpinus betulus
Juglans regia Notelaar

{e¡cu lu s h i ppocasta n um
Salix sepucralis'Tristis' Treunruilg

Quercus robur Zomereik
Tilia platyphillos Zomerlinde
TilÍa x europaea Hollandse linde

- Bomenrii:

Gesloten struikbeplanting :

3

Botanische naam Nederlands Plantafstand
Fagus sylvatica Beuk 8m
Fraxinus exelsior Gewone Es Bm
Carpinus betulus Haagbeuk 5à6m
Aesculus hippocastanum Paardekasta 8m
Quercus robur Zomereik Bm
Tilia platyphíllos Zomerlinde Bm
Tilia x europaea Hollandse linde Bm
Populus x canadensis cv Canadapopulier Bà 10m
Salix alba Schietwilg oa lm

Botanische nâam Nederlands
Carpinus betulus Haagbeuk
Philadelphus coronarius Boerenjasmijn
Corylus avellana Hazelaar
Amelanchier lamarchii
Mespilus germanica Mispel
Syringa vulgaris Seri
Prunus spinosa Sleedoorn
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- Hakhout:

- Gesloten beplanting van bomen en struiken:

- Knotbomen

- Geschoren haag:

Botanische naam Nederlands benaming
Fraxinus exelsior Gewone Es

Corylus avellana Hazelaar

Salix alba Schietwilg

Quercus robur Zomereik

Castanea sativa Tamme kastanje

Alnus qlutinosa Zwafte Els

Botanische naam Nederlands benaming
Populus x canadensis cv'Marilandica Canadapopulier

Salix alba Schietwilg

Corylus avellana Hazelaar

Prunus spinosa Sleedoorn

Fraxinus exelsior Gewone Es

Ouercus robur Zomereik

Alnus qlutinosa Zwarte Els

Sorbus aucuparia Liisterbes

Betula pubescens Zachte berk

Botanische naam Nederlands benaming
Populus x canadensis cv'Marilandica Canadapopulier

Salix alba Schietwílg

Carpinus betulus Haaqbeuk

Fraxinus exelsior Gewone Es

Quercus robur Zomereik

Alnus glutinosa Zwarte Els

Botanische naam Nederlands benaming
Fagus sylvatica Beuk *

Carpinus betulus Haagbeuk *

Fraxinus exelsíor Gewone Es *

Coryllus avellana Hazelaar *

Prunus spinosa Sleedoorn *

Crataequs monogyna Eenstijliqe meidoorn *

Ilex aquifolium Hulst

Buxus semperuirens Palmboompie

Liqustrum vulgare Wilde liguster
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Vril uitgroeiende haag

1.14 Derlrumrs

1.14.1 HooFDBESTEMMINGEN

De hoofdbestemming (voor zover in een betrokken zone vermeld) is deze waarvoor meer

dan 60 o/oyãtr de vloeropperulakten is bestemd.

7.L4.2 NevrNsesremMrNGEN

De nevenbestemming ( voor zover in een betrokken zone vermeld) is deze waatvoor minder
dan 40 o/o vãtr de totale toegelaten vloeropperulakten is aangewend of zal aangewend

worden.

7.L4.3 VERaouwrNcrr\,t

Om als verbouwing te worden aanzien, moet steeds 600/o van de buitenmuren en van de
dakvorm behouden worden in aanvraag en uiWoering; en moet het aantal bouwlagen

behouden blijven, zoniet wordt dit aanzien als nieuwbouw.

L.T4.4 MAXIMALE TERREINBEZETTTNG]

Botanische naam Nederlands benaming
Fagus sylvatica Beuk *
Carpinus betulus Haagbeuk *
Fraxinus exelsior Gewone Es *
Coryllus avellana Hazelaar *
Prunus spinosa Sleedoorn
Crataequs monoqyna Eenstijlige meidoorn *
Ilex aquifolium Hulst
Buxus sempervirens Palmboompje
Ligustrum vulqare Wilde liguster
Salix caprea Boswilg *
Salix cinerea Grauwe wílg *
Salix viminalis Katwilg *
Carpinus betulus w'Fastigiata' Smal opgaande haagbeuk *

De maximale terreinbezetting wordt uitgedrukt in procent van het perceeldeel gelegen binnen

de betrokken zone.
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T.L4.5 N¡IuunreCn¡IISCHE MILTEUBOUW

Natuuftechnische milieubouw beoogt het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van

infrastructuurwerken zodanig aan te pakken dat de negatieve effecten op het milieu zoveel

mogel¡jk vermeden of vezacht worden. Natuuftechnische milieubouw omvat het scheppen

van geschikte uitgangssituaties welke gericht zijn op het creëren, herstellen, ontwikkelen of

handhaven van de levensvoorwaarden van de inheemse flora, fauna en

levensgemeenschappen in hun onderlinge samenhang.

6

r.r4.6
'o.Lroo,

De dakbasis is het denkbeeldig vlak, dat beíde vlakken van een zadeldak in hun onderste zijde

evenwijdig met de nok snijdt.
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2. SprclruerE vooRScHRIFTEN

2.1 ART. 1: Zo¡revooRwoNrNcBouw

Cnr. 1Worurru

z.I.L BesreMmrr\¡e

- Hoofdbestemming:

- Nevenbestemming:

Wonen, diensten

Gemengde functies (zoals horeca, handel, kleinschalige ambachten, enz. ),

I

I

De niet bebouwde delen worden koeren, tuinen en hovingen

2.1.2 l¡¡n¡cnnruc

Inplanting van de hoofdgebouwen:

. Type bebouwing: gesloten/halfopen/open

. Voorste bouwlijn:

De voorste bouwlíjn valt samen met de rooilijn of ligt op min. 5 m achter de rooilijn.

Er moet harmonieus aangesloten worden op naastliggende bebouwing.
¡ Zijdelingsebouwlijnen:

De zijdelingse bouwlijnen worden op de perceelsgrenzen op 0 m (bij gesloten en halfopen

woningbouw) of op min. 3 m (bÍj open en halfopen woningbouw) vastgelegd.
o Achterste bouwlijn:

Op het gelijkvloers wordt de achterste bouwlijn vastgelegd op:

Max.: 17 m t.o.v. de voorste bouwlijn.

Op de verdiepingen wordt de achterste bouwlijn vastgelegd op:

Max.: 13 m t,o.v. de voorste bouwlijn.

. De maximaal toelaatbare bouwdiepte is in harmonie met de overige toelaatbare en/of
vergunde bouwdieptes in de straatwand met een absoluut maximum van 17m

Volumes van de hoofdgebouwen:

. Bouwlagen:

Maximaal 2 bouwlagen. In geval van een hellend dak kan de ruimte in het dak als 1 extra
bouwlaag worden ingericht.

. Nokhoogte:

B¡- gebouwen met 1 bouwlaag is de nokhoogte beperkt tot 9 m,

Bij gebouwen met 2 bouwlagen is de nokhoogte beperkt tot 12 m.

. Dakbasis:

De dakbasis is beperkt tot 9m

. Dakvorm:

i
j

l
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Hellend (25o tot 60o) of plat. Max. 20o/o vãn het dakopperulak kan hierbij añruijken.

Inplanting van de bijgebouwen:

Het bijgebouw dient opgericht te worden op minstens Bm achter de achterste bouwlijn van het

hoofdgebouw en op min. 1 m van de perceelsgrenzen. Mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord

kunnen deze bijgebouwen op de perceelsgrens gekoppeld worden.

Volumes van de biigebouwen:

¡ De max. kroonlijsthoogte bedraagt 3 m.

o De max. nokhoogte bedraagt 5 m.

¡ De som van de oppervlaktes van alle tuingebouwen op éénzelfde perceel mag max. 40 mz

bedragen.

een-kwalitatieve garage of tuinn+uur. rneVaonder'Boortje'of een'woning,

Achtezijde tuinen

Om een kwalitatieve publieke ruimte te verkrijgen, moeten de achterkanten van percelen die grenzen

aan publieke ruimte op de rooilijn op kwalitatieve wijze worden afgewerK met een garage uit

baksteen of crepi, tuinmuur met/zonder toegangspooft, een levende afsluiting of een woning.

Voor de garages geldt de volgende indexen:

o Inplanting op de rooilijn.

o Vaste kroonlijsthoogte van 2,7 m.

o Plat dak met maximum helling van 15olo

¡ De garage waar wordt aangebouwd is telkens richtinggevend

Uitgezonderd garages die worden opgericht langs wegenis met een max. breedte van 6m (zoals langs

garageweg Appeldonkweg), deze moeten verplicht min. 2m achter de rooilijn worden geplaatst.

Garages-Parkeren:

In geval van meergezinswoningen dient vanaf drie woningen, per woning op eigen terrein één

autostandplaats voozien te worden.

Garagepoorten in de voorgevel zijn enkel toegelaten onder volgende voonryaarden:

- I poort vanaf een mínimale gevelbreedte van 6,5m

- 2 pooften vanaf een minimale gevelbreedte van 15m

- Er mag nooit een gesloten gevel ontstaan

- Bij een gevelbreedte tot Bm dient de breedte ingenomen door garagepoorten beperkt te
" worden tot maximum 50o/o van de gevel,

- Bij een gevelbreedte groter dan Bm dient de breedte ingenomen door garagepooften beperkt

te worden tot maximum 30olo vân de gevel

Wegenis:

De ontsluiting voor gemotoriseerd, fiets- en voeWerkeer wordt aangeduid

op het bestemmingsplan met voorgaande pijl. Ze laat een añruijking toe tot
maximum 15m uit de as, met een maximum breedte van 10m. Indien kan

I T rfÞ
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aangetoond worden dat delen van de wegenis niet hoeven aangelegd te worden, kunnen deze

weggelaten worden.

om functionele relaties te leggen worden op enkele plaatsen verbindingen
2 - - - -¡' gerealiseerd en/of bestendigd voor de zachte weggebruiker. Deze

ontsluiting voor langzaam verkeer wordt aangeduid op het

bestemmingsplan met voorgaande prjl. Ze laat een afwijking toe tot maximum 10m uit de as. Voor de

aanleg van de paden wordt maximaal gebruik gemaaK van de al bestaande infrastructuren,

Verbindingen voor langzaam verkeer moeten een minimale breedte van 2,5m hebben.

UiWoering:

Het gebruík van helgekleurde materialen en zichtbare betonplaten zijn niet toegelaten.

De materialen van de bijgebouwen zijn harmoniërend met het hoofdgebouw.

Alle levende afsluitingen zijn toegelaten, al dan niet versterkt met draad- of vlechtwerkafsluitingen

tussen palen tot een hoogte van max, 2 m. Houten wanden zijn tevens toegelaten.

Bij gegroepeerde constructies zijn gemene scheidingsmuren, niet hoger dan 2 m toegelaten tot l0 m

voorbij de achterste bouwlijn.

Betonplaten hoger dan 0,5 m zijn steeds verboden.

De dakvormen, kroonlijsten, materialen en hoogten dienen harmonieus aan te sluíten op deze van de

aanpalende gebouwen.

Groenaanleg:

Openbaar groen wordt aangelegd volgens de overwegend streekeigen plantenselectie opgenomen in

de algemene voorschrÍften.

9

l
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2.2 Anr. 2: Zon¡vooR UITBREIDINGSPRo¡ECT

CAT. I WoNEN

2,2.1 BESTEMMING

- Bestemming: Wonen en diensten, in de vorm van gegroepeerde bebouwing

Verhardingen, openbaar groen, tuinen, fiets en voetwegen

2.2.2 I¡¡n¡cnn¡¡c

Inplanting van de gebouwen:

r De voorste bouwlijn wordt vastgelegd op 0 of min. 5 m van de perceelsgrenzen. Er moet

harmonieus worden aangesloten op naastliggende bebouwing.

¡ De achterste bouwlijn op het gelijkvloers bedraagt max. 15 m t.o.v. de voorste bouwlijn.
¡ De achterste bouwlijn op de verdiepingen bedraagt max. 12 m t.o.v. de voorste bouwlijn.

Inplanting hoofdgebouwen :

¡ Bouwlagen:

De overgang met de aanpalende percelen moet harmonisch zijn. Maximaal 2 bouwlagen. In
geval van een hellend dak kan de ruimte ín het dak als 1 extra bouwlaag worden ingericht.

o Nokhoogte:

Bij gebouwen met 1 bouwlaag is de nokhoogte beperkt tot 9 m.

Bij gebouwen met 2 bouwlagen is de nokhoogte beperkt tot 12 m.

. Dakbasis:

De dakbasis is beperkt tot 9m

. Dakvorm:

Vrij, mits rekening te houden met vorige bepalingen .

In het dak is max. één nuttige (bouw)laag aanwezig.

Inplanting van de biigebouwen:

Het bijgebouw dient opgericht te worden achter de achterste bouwl¡-n van het hoofdgebouw en op

min. 1 m van de perceelsgrenzen. Bijgebouwen op de perceelsgrens kunnen gekoppeld worden.

Volumes van de bijqebouwen:

. De max. kroonlijsthoogte bedraagt 3 m.

. De max. nokhoogte bedraagt 5 m,

. De som van de oppervlaktes van alle tuingebouwen op éénzelfde perceel mag max. 40 mz

bedragen.



I

WILLEBROEK: RUP nr 02 Willebroek Noord-Driesblokstraat
Stedenbouwkundi ge voorschrift en

11

Garaoes-Parkeren:

In geval van meergezinswoningen dient vanaf drie woningen, per woning op eigen terrein één

autostandplaats voorzien te worden.

Garagepoorten in de voorgevel zijn enkel toegelaten onder volgende voorwaarden:
- 1 poort vanaf een minimale gevelbreedte van 6,5m

- 2 pooften vanaf een minimale gevelbreedte van 15m

- Er mag nooit een gesloten gevel ontstaan

- Bij een gevelbreedte tot 8m dient de breedte ingenomen door garagepooften beperkt te
worden tot maximum 50o/o vôn de gevel.

- Btj een gevelbreedte groter dan 8m dient de breedte ingenomen door garagepooften beper6
te worden tot maximum 309o van de gevel

2.2,3 Unvoerunc

Het concept van deze zone dient slechts vastgelegd bij de definitieve bouw- of verkavelingsaanvraag.

Het project dient in uniforme materialen te worden opgetrokken.

Een totaalplan, dewelke de volledige projectzone omvaÇ maaK deel uit van de stedenbouwkundige

vergunning, maar de mogelijkheid wordt opengehouden om het uitbreidingsproject vanuit 1 plan
gefaseerd aan te snijden,

Hierbij gelden volgende terreinbezettingen:

- Bebouwing: max. 30 o/o.

- Wegenis / parking: max.20 o/o.

- Groenzone: min 6000m2 openbare groenzone

Wegenis:

De ontsluiting voor gemotoriseerd, fiets- en voetverkeer wordt aangeduid
r r {Þ'' op het bestemmingsplan met voorgaande pijl. Ze laat een añruijking toe tot

maximum 15m uit de as. Voor gemotoriseerd verkeer heeft de ontsluiting
een minimum breedte van 7m en een maximum breedte van 10m. Indien het gaat om enkel fiets- en
voetverkeer wordt een minimumbreedte van 1,5 m en maximum breedte van 5m toegepast. Indien
kan aangetoond worden dat delen van de wegenis niet hoeven aangelegd te worden, kunnen deze
weggelaten worden

Pleinaanleg:

l-lt;
Groenzone:

- Op het terrein wordt een groenzone aangelegd van minimum 6000m2 die uit max. 2 delen bestaat

die met elkaar verbonden zijn. Hierin moeten een waterbuffering worden aangelegd met een

minimum capaciteit van 200m3/ha verharde oppervlakte en een ledigingsdebíet van Z1lls/ha

Op het terrein is een zone gearceerd (

met minimu m 20o/o groenvoorzíening.
) die wordt gereserueerd voor pleinaanleg
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- Bestemd voor groenaanleg onder de vorm van graspartijen met laag- en hoogstammige beplanting,

a rato van 1 plant per 5m2, volgens de plantenselectie opgenomen ¡n de algemene voorschriften.

- kleinschalige verhardingen en alle andere inrichtingen, die de wijkrecreatie en het voetgangers- en

fietsverkeer bevorderen, zijn toegelaten voor max. 20o/o van de groenzone.

Wandel- en fietspaden worden uitgevoerd in waterdoorlaatbare materialen, tenzij dit technisch niet

mogelijk is.

Groene vinger:

.r l\
,/ r----l \

\ lt--s a\i t.
,

Dit is een groene verbínding doorheen het project met openbaar karakter. Ze

moet in verbinding staan met de te realiseren groenzone en krijgt dezelfde

voorschríften als'aft.6 Groenzone'.
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2.3 Anr. 3 : ZO¡¡r vOoR GEMENGDE FUNcTIES

Crr. 1Worue¡r

2.3,L Besreuur¡,¡c

Zone bestemd voor wonen, detailhandel, diensten, hore@, gemeenschapsvooaieningen en openbaar

nut. Detailhandel, diensten en horecafuncties zijn beperK tot de gelijkvloerse verdieping.

Bij groepswoningbouw van meer dan 20 woongelegenheden dienen op eigen terrein parkeerplaatsen

(ook ondergronds toegelaten) gerealiseerd te worden à rato van min. 1/3 van het aantal

woongelegenheden.

2.3.2 Irunrcnnruc

Inplanting van de hoofdgebouwen:

o Voorste bouwlijn:

Op de rooilijn.

. Zijdelingsebouwlijnen:

Bil'open bebouwing:

De zijdelingse bouwlijnen worden op min. 4 m van de zijdelingse kavelgrens vastgelegd.

Wanneer de kroonlijsthoogte beperkt wordt tot 3 m hoogte, waarna een helling onder een

hoek van 45o toegelaten is, kan deze afstand tot de zijdelingse kavelgrens teruggebracht

worden op 3 m.

Bä gekoppelde bebouwing:

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.: op de achterste perceelsgrens.

Op de verdiepingen wordt de achterste bouwlijn vastgelegd op:

Max.: 15 m t.o.v. de voorste bouwlijn.

o De maximaal toelaatbare bouwdiepte is in harmonie met de overige toelaatbare en/of
vergunde bouwdieptes in de straatwand met een absoluut maximum van 20m

Inplanting van de bijgebouwen:

Het bijgebouw dient opgericht te worden op minstens Bm achter de achtergevel van het hoofdgebouw

en op min. 1 m van de perceelsgrenzen.

Mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord kunnen deze bijgebouwen op de perceelsgrens gekoppeld

worden, waarbij het gebruík van hetzelfde gevel- en dakmateriaal verplichtend is.
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Volumes van de hoofdgebouwen:

. Bouwlagen:

Maximaal 3 bouwlagen. In geval van een hellend dak kan de ruimte in het dak als 1 extra

bouwlaag worden ingericht,

o Nokhoogte:

Bij gebouwen met 1 bouwlaag is de nokhoogte beperkt tot 9 m,

Bij gebouwen met 2 bouwlagen is de nokhoogte beperkt tot 12 m.

Bij gebouwen met 3-4 bouwlagen is de nokhoogte beperkt tot 15 m.

. Dakbasis:

De dakbasis is beperkt tot 9m

. Dakvorm: Hellend (25o tot 600) of plat. Max. 200/o vân het dakoppervlak kan hierbij afwijken.

In het dak is max. één nuttige (bouw)laag aanwezig.

Volumes van de bijgebouwen:

¡ De max. kroonlijsthoogte bedraagt 3 m.

o De max. nokhoogte bedraagt 5 m.

. De som van de oppervlaktes van alle tuingebouwen op éénzelfde perceel mag max. 40 m2

bedragen.

UiWoeríng:

De gevelmaterialen en de aansluiting dienen harmonisch te zijn. Voor hellende daken zijn slechts

pannen, natuur- en kunstleien (of andere gelíjkwaardige materialen) toegelaten. Het gebruik van

helgekleurde materialen en zichtbare betonplaten zijn niet toegelaten.

Balkons, loggia's, stand der dakvensters:

Zíjn toegelaten indien de constructies voldoen aan volgende voorwaarden:

. De gezamenlijke breedte van deze constructies is beperkt totzl3 van de gevelbreedte.

¡ De afstand tussen de verschillende constructie-eenheden onderling bedraagt min, 1 m en

tussen een constructie en een zijgevel of een mandelige muur min. 1,90 m,

o De uitbouw ten opzichte van het gevelvlak bedraagt max. 0,60 m vanaf 2,50 m boven het peil

van het trottoir. Voor loggia's en gesloten balkons wordt de uitbouw beperkt tot 0,30 m.

Achtezijde tuinen

Om een kwalitatieve publieke ruimte te verkrijgen, moeten de achterkanten van percelen die grenzen

aan publieke ruimte op de rooilijn op kwalitatieve wijze worden afgewerkt met een garage uit

baksteen of crepi, tuinmuur met/zonder toegangspoo¡t of met een levende afsluiting. Voor deze

garages geldt de volgende indexen:

r Inplanting op de rooilijn.

¡ Vaste kroonlijsthoogte van 2,7 m.

¡ Plat dak met maximum helling van 15olo

. De garage waar wordt aangebouwd is telkens richtinggevend
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I

Garages-Parkeren:

In geval van meergezinswoningen dient vanaf drie woningen, per woning op eigen terrein één
autostandplaats voorzien te worden,

Garagepooften in de voorgevel zijn enkel toegelaten onder volgende voorwaarden:
- 1 poort vanaf een minimale gevelbreedte van 6,5m

- 2 pooften vanaf een minimale gevelbreedte van 15m

- Er mag nooit een gesloten gevel ontstaan

- Btj een gevelbreedte tot 8m dient de breedte ingenomen door garagepoorten beperkt te
worden tot maximum 50o/o van de gevel.

- Blj een gevelbreedte groter dan 8m dient de breedte ingenomen door garagepoorten beperkt
te worden tot maximum 30olo vân de gevel

Weqenis:

om functionele relaties te leggen worden op enkele plaatsen verbindingent t s - rþ gerealíseerd en/of bestendigd voor de zachte weggebruiker. Deze

ontsluíting voor langzaam verkeer wordt aangeduid op het
bestemmingsplan met voorgaande pijl. Ze laat een añruijking toe tot maximum 10m uit de as. Voor de
aanleg van de paden wordt maximaal gebruik gemaakt van de al bestaande infrastructuren.
Verbindingen voor langzaam verkeer moeten een minimale breedte van 2,5m hebben.

Afsluitingen:

De materialen zijn harmoniërend met het hoofdgebouw.

Alle levende afsluitingen zijn toegelaten, al dan níet versterkt met draad- of vlechtwerkafsluitingen
tussen palen tot een hoogte van max. 2 m. Houten wanden zijn tevens toegelaten

Bij gegroepeerde constructies zijn gemene scheidingsmuren, niet hoger dan 2 m toegelaten tot 10 m
voorbij de achterste bouwlijn.

Betonplaten hoger dan 0,5 m zijn steeds verboden.

Groenaanleg:

Openbaar groen wordt aangelegd volgens de overwegend streekeigen plantenselectie opgenomen in
de algemene voorschriften,
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2.4 ART. 3 srs: ZON¡ VOOR GEMENGDE FUNCTIES

C¡T. l WONEN

2.4.1 BESTEMMING

Zone bestemd voor wonen, detailhandel, diensten, horeca, gemeenschapsvoozieningen en openbaar

nut. Detailhandel, diensten en horecafuncties zijn beperkt tot de gelijkvloerse verdieping.

Bij groepswoningbouw van meer dan 20 woongelegenheden dienen op eigen terrein parkeerplaatsen

(ook ondergronds toegelaten) gerealiseerd te worden à rato van mín. 1/3 van het aantal

woongelegenheden.

2.4.2 INRICHTING

Inolanting van de hoofdgebouwen:

r Voorste bouwlijn:

Op de rooilijn.

. Zijdelingsebouwlijnen:

Bil'open bebouwing:

De zijdelingse bouwlijnen worden op min, 4 m van de zijdelingse kavelgrens vastgelegd.

Wanneer de kroonlijsthoogte beperK wordt tot 3 m hoogte, waarna een helling onder een

hoek van 45o toegelaten is, kan deze afstand tot de zijdelingse kavelgrens teruggebracht

worden op 3 m.

Bij gekoppelde bebouwing:

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.: 20 m t.o.v. de voorste bouwlijn

Op de verdiepingen wordt de achterste bouwlijn vastgelegd op:

Max.: 15 m t.o.v. de voorste bouwlijn,

. De maximaal toelaatbare bouwdiepte is in harmonie met de overige toelaatbare en/of

vergunde bouwdieptes in de straatwand met een absoluut maximum van 20m

Inplanting van de bijgebouwen:

Het bijgebouw díent opgericht te worden op minstens Bm achter de achtergevel van het hoofdgebouw

en op min. 1 m van de perceelsgrenzen.

Mits voorafgaandelíjk schriftelijk akkoord kunnen deze bijgebouwen op de perceelsgrens gekoppeld

worden, waarbij het gebruik van hetzelfde gevel- en dakmateriaal verplichtend is,
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Volumes van de hoofdgebouwen:

. Bouwlagen:

Maximaal 3 bouwlagen. In geval van een hellend dak kan de ruimte in het dak als 1 extra
bouwlaag worden ingericht.

o Nokhoogte:

Bij gebouwen met I bouwlaag is de nokhoogte beperkt tot 9 m.

Bíj gebouwen met 2 bouwlagen is de nokhoogte beperkt tot 12 m,

Bij gebouwen met 3-4 bouwlagen is de nokhoogte beperkt tot 15 m.
¡ Dakbasis:

De dakbasís is beperkt tot 9m

. Dakvorm: Hellend (25o tot 60o) of plat. Max. 20o/o van het dakoppervlak kan hierbij afwíjken,
In het dak is max. één nuttige (bouw)laag aanwezíg.

Volumes van de bijgebouwen:

o De max. kroonlijsthoogte bedraagt 3 m.

¡ De max. nokhoogte bedraagt 5 m.

¡ De som van de opperulaKes van alle tuingebouwen op éénzelfde perceel mag max. 40 mz
bedragen.

Uitvoering:

De gevelmaterialen en de aansluiting dienen harmonisch te zijn. Voor heltende daken zijn slechts
pannen, natuur- en kunstleien (of andere gelijkwaardige materialen) toegelaten. Het gebruik van
helgekleurde materialen en zichtbare betonplaten zijn niet toegelaten.

Balkons. loggia's, stand der dakvensters:

Zijn toegelaten indien de constructies voldoen aan volgende voorwaarden:

¡ De gezamenlijke breedte van deze constructies is beperkt tot2/3 van de gevelbreedte.

. De afstand tussen de verschillende constructie-eenheden onderling bedraagt min. 1 m en
tussen een constructie en een zíjgevel of een mandelige muur min. 1,90 m.

. De uitbouw ten opzichte van het gevelvlak bedraagt max. 0,60 m vanaf 2,50 m boven het peil

van het trottoir. Voor loggia's en gesloten balkons wordt de uitbouw beperkt tot 0,30 m,

Achterzijde tuinen

Om een kwalitatíeve publieke ruimte te verkrijgen, moeten de achterkanten van percelen die grenzen

aan publieke ruimte op de rooilijn op kwalitatieve wijze worden afgewerkt met een garage uit
bakteen of crepi, tuinmuur met/zonder toegangspoort of met een levende afsluiting. Voor deze
garages geldt de volgende indexen:

o Inplanting op de rooilijn.

¡ Vaste kroonlijsthoogte van 2,7 m.

. Plat dak met maximum helling van 15olo

. De garage waar wordt aangebouwd is telkens richtinggevend
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Garaqes-Parkeren:

In geval van meergezinswoningen dient vanaf drie woningen, per woning op eigen terrein één

autostandplaats voorzien te worden.

Garagepooften in de voorgevel zijn enkel toegelaten onder volgende voorwaarden:

- 1 poort vanaf een minimale gevelbreedte van 6,5m

- 2 poorten vanaf een minímale gevelbreedte van 15m

- Er mag nooit een gesloten gevel ontstaan

- Bii een gevelbreedte tot 8m dient de breedte ingenomen door garagepoorten beperK te

worden tot maximum 50o/o vân de gevel.

- Bi¡ een gevelbreedte groter dan 8m dient de breedte ingenomen door garagepooften beperkt

te worden tot maximum 30olo van de gevel

Wegenis:

Om functionele relaties te leggen worden op enkele plaatsen verbindingen

- F s E rþ gerealiseerd en/of bestendigd voor de zachte weggebruiker, Deze

ontsluiting voor langzaam verkeer wordt aangeduid op het

bestemmingsplan met voorgaande pijl. Ze laat een añruijking toe tot maximum 10m uit de as. Voor de

aanleg van de paden wordt maximaal gebruik gemaaK van de al bestaande infrastructuren.

Verbindingen voor langzaam verkeer moeten een minimale breedte van 2,5m hebben,

Afsluitingen:

De materialen zijn harmoniërend met het hoofdgebouw.

Alle levende afsluitingen zijn toegelaten, al dan niet versterK met draad- of vlechtwerkafsluitingen

tussen palen tot een hoogte van max. 2 m. Houten wanden zijn tevens toegelaten

Bij gegroepeerde constructies zijn gemene scheidÍngsmuren, niet hoger dan 2 m toegelaten tot 10 m

voorbij de achterste bouwlijn.

Betonplaten hoger dan 0,5 m zijn steeds verboden.

Groenaanleg:

Openbaar groen wordt aangelegd volgens de overwegend streekeigen plantenselectie opgenomen in

de algemene voorschriften.
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2.5 Anr. 4.1: ZoNE vooR KMO

CAT, 2 BEDRUVIGHEID

2.5.L BESTEMMING

- Hoofdbestemming: kleine en middelgrote ondernemingen of kantoorachtigen, gericht op productie-,

herstel-, opslag-, transport- en/of onderzoeksactiviteiten en openbare diensten

- Nevenbestemming: Complementaire functies zoals wonen voor directie of bewakÍngspersoneel,

admÍnistratie en verkoop in toonzalen die verband houden met en gekoppeld zijn aan de

hoofdactiviteit van het bedrijf; De vloeroppervlakte van deze nevenfuncties blijft beperkt tot 25olo van

de totale vloeroppervlakte per perceel. Tevens wordt de nevenbestemming beperkt tot een maximum

van 25o/o per unit.

Deze functies zijn toegelaten voor zover ze geen abnormale hinder, met inbegrip van water-, bodem-

en luchWerontreiniging, geluidshinder, stank en trillingen veroorzaken voor de omgeving. Bedrijven

die risico's op zware ongevallen met gevolgen voor mens en milieu inhouden, zijn niet toegelaten.

Ze moeten voldoen aan de voorschriften die door de overheid desbetreffend nu en in de toekomst
worden opgelegd.

Neven- en hoofdfuncties dienen steeds met elkaar verbonden te blijven, zijzijn complementair.

Het verdelen of afsplitsen van een deel van de gebouwen waarin de nevenfunctie is ondergebracht,

is verboden.

Bestaande bedrijven en activiteiten kunnen behouden blijven en uitbreiden voor zover zij vezoenbaar

zijn met de nieuwe bestemming.

2.5.2 Irurucnnne

Toegelaten constructies in deze zone zijn:

- constructies, gebouwen, afdaken, luifels, installaties enz. en open opslagplaatsen, laad- en

losruimten voor de bedrijven

- parkeerruimte

- verlichtingsapparatuur, signalisatieborden, installaties behorende bij de ondergrondse nutsleidingen,
pijpleidingen en hoogspanningsleidingen.

Inolanting van de gebouwen:

- De minimale afstand van de bebouwing tot aan de zonegrens wordt bepaald door de

45o- regel, (de minimale afstand van een gevel tot aan de zonegrens is m.a.w. gelijk

aan de hoogte van de gevel), met een minimum van 7m wanneer het gaat over

bebouwing aan een zone voor openbare wegenis. Deze 45o-regel geldt enkel ten

opzichte van openbare wegenissen.

- Per perceel geldt een minimale bebouwingsindex B/T van 600/o met uitzondering van

bedrijven in de distributie- en transportsector waar een minimale B/T van 50o/o
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(inclusief loskades) wordt vooropgesteld, tenzij anders bepaald door de bouwvrije

zones die ontstaan ten gevolge van bovenvermelde minimale afstanden.

Elk bedrijfperceel heeft een rechtstreekse ontslu¡ting tot de interne wegenis, In de

zones voor bedrijvigheid mogen lokale ontsluitingsstraten worden aangelegd.

Aaneengesloten en gekoppelde bebouwing worden maximaal nagestreefd. Vrijstaande

bebouwing dient gemotiveerd te worden vanuit de bedrijfsvoering.

Volumes van de gebouwen:

- De volledige bebouwde opperulaKe heeft een bouwhoogte van minstens 7m,

maximaal 12m, wat de inpassing van minstens 2 bouwlagen toelaat.

Uitvoerino:

Gevels en daken moeten afgewerkt worden in duuzame materialen die qua kleur in

harmonie zijn met de omgeving.

Technische installaties worden maximaal geTntegreerd in het bedrijfsgebouw

Teneinaanleg en verhardingen :

- Onbebouwde zones die grenzen aan de openbare ruimte mogen verhard worden in

functie van parkings, laad- en losruimten, ....

- Ten opzichte van de openbare weg dient evenwel een groenstrook van min. 5m

gevrijwaard te blijven van verhardingen (met uitzondering van toeritten).

- Nieuwe aanplantingen gebeuren alleen met streekeigen struiken en bomen, waarbij

eventueel aanwezige hoogstammen worden aangevuld tot minstens één

hoogstammige boom per 200m2 niet-bebouwde of verharde opperulakte.

- Van de totale niet-bebouwde en niet-verharde oppervlaKe van een perceel dient

minstens een derde aangeplant te zijn met struiken, heesters en bomen.

- Max. 70o/o van de bedrijfsopperulakte mag verhard zijn.

Parkingaanleg:

op het terrein is een zone gearceerd ( I ) die wordt gereserueerd

voor parkingaanleg met minimum 20o/o groenvooziening.

Nieuwe aanplantingen gebeuren alleen met streekeigen struiken en bomen, waarbij

eventueel aanwezige hoogstammen worden aangevuld tot minstens één boom per 5

parkeerplaatsen binnen de deelzone parkingaanleg.

Waterhuishoudinq:

- Afuoer van oppervlaKe- en afualwater dienen aan te sluiten op het bestaand

gemengd rioleríngssysteem.

- Regenwaters van verhardingen waar mogelíjke bezoedeling voorkomt, ondergaan

eerst de nodige filtering overeenkomstig de vigerende regelgeving.

- Vuile waters worden in afoalwaterriool geloosd na de nodige behandeling

overeenkomstig de vigerende regelgeving.
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Beheer:

De kwalitatieve realisatíe volgens de stedenbouwkundige voorschriften, maar ook het
beheer en het onderhoud van de niet bebouwde of verharde ruimte op het perceel,

van de groenaanplantingen, van de toegangen, van het grachtensysteem binnen de
zones voor bedrijvigheid valt ten laste van het bedrijf, tenzij in onderlinge
overeenkomst met de beheerder anders wordt bepaald.

I
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2.6 Anr. 4.2=ZoneKMO EN Gnoorxtro¡l

Ct¡.2 Bronr¡vrcHero

2,6.1 BrsreMMrNG

- Hoofdbestemming: kleine en middelgrote ondernemingen of kantoorachtigen, gericht op productie-,

herstel-, opslag-, transport- en/of onderzoekactiviteiten, groothandel (eventueel in combinatie met

kleinhandel)

- Nevenbestemming: Complementaire functies zoals wonen voor directie of bewakingspersoneel,

administratie. De vloeropperulaKe van deze nevenfuncties blijft beperkt tot 25olo van de totale

vloeropperulakte per perceel.

Deze functies zijn toegelaten voor zovet ze geen abnormale hinder, met inbegrip van water-, bodem-

en luchWerontreiniging, geluidshinder, stank en trillingen veroozaken voor de omgeving, Bedrijven

die risico's op zware ongevallen met gevolgen voor mens en mifieu inhouden, zijn niet toegelaten,

Ze moeten voldoen aan de voorschriften die door de overheid desbetreffend nu en in de toekomst

worden opgelegd.

Neven- en hoofdfuncties dienen steeds met elkaar verbonden te blijven, zij zijn complementair.

Het verdelen of afsplitsen van een deel van de gebouwen waarin de nevenfunctie is ondergebracht,

is verboden.

Bestaande bedrijven en activiteiten kunnen behouden blijven en uitbreiden voor zover zij vezoenbaar

zijn met de nieuwe bestemming.

Kleinhandel is enkel toegelaten in combinatie met groothandel,

2.6.2 INRICHTING

Toegelaten constructies in deze zone zijn:

- constructies, gebouwen, afdaken, luifels, ínstallaties enz. en open opslagplaatsen, laad- en

losruimten voor de bedrijven

- parkeerruimte

- verlichtingsapparatuur, signalisatieborden, installaties behorende b¡- de ondergrondse nutsleidingen,

pijpleidingen en hoogspanningsleidingen,

Inplanting van de gebouwen:

- De minimale afstand van de bebouwing tot aan de zonegrens wordt bepaald door de

45o- regel, (de minimale afstand van een gevel tot aan de zonegrens is m.a.w. gelijk

aan de hoogte van de gevel), met een mínimum van 7m wanneer het gaat over
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bebouwing aan een zone voor openbare wegenis. Deze 45o-regel geldt enkel ten
opzichte van de openbare wegenis.

Per perceel geldt een minimale bebouwíngsindex B/T van 600/o met uitzondering van

bedrijven ín de distributie- en transportsector waar een minimale BÆ van 50o/o

(inclusief loskades) wordt vooropgesteld, tenzij anders bepaald door de bouwvrije
zones die ontstaan ten gevolge van bovenvermelde minimale afstanden.

Elk bedrijfperceel heeft een rechtstreekse ontsluiting tot de interne wegenis. In de

zones voor bedrijvigheid mogen lokale ontsluitingsstraten worden aangelegd.

Aaneengesloten en gekoppelde bebouwing worden maximaal nagestreefd. Vrijstaande

bebouwing dient gemotiveerd te worden vanuit de bedrijfsvoering.

Volumes van de gebouwen:

- De volledige bebouwde oppervlakte heeft een bouwhoogte van minstens 7m,

maximaal 12m, wat de inpassing van minstens 2 bouwlagen toelaat.

Uitvoering:

Gevels en daken moeten afgewerkt worden in duuzame materialen die qua kleur in

harmoníe zijn met de omgeving.

Technische installaties worden maximaal geïntegreerd in het bedrijfsgebouw

Terreinaanleg en verhardinqen:

- Onbebouwde zones díe grenzen aan de openbare ruimte mogen verhard worden in

functie van parkings, laad- en losruimten, ....
- Ten opzichte van de openbare weg dient evenwel een groenstrook van min. 5m

gevrijwaard te blijven van verhardingen (met uitzondering van toeritten).
- Nieuwe aanplantingen gebeuren alleen met streekeigen struiken en bomen, waarbij

eventueel aanwezige hoogstammen worden aangevuld tot minstens één

hoogstammige boom per 200m2 niet-bebouwde of verharde opperulakte.

- Van de totale niet-bebouwde en nietverharde oppervlaKe van een perceel dient
minstens een derde aangeplant te zijn met struiken, heesters en bomen.

- Max, 70o/ovãn de bedrijfsopperulakte mag verhard zijn,

Waterhuishouding:

- Afuoer van oppervlakte- en afualwater dienen aan te sluiten op het bestaand
gemengd rioleríngssysteem.

- Regenwaters van verhardingen waar mogelg-ke bezoedeling voorkomt, ondergaan

eerst de nodige filtering overeenkomstig de vigerende regelgeving.

- Vuile waters worden in afualwaterriool geloosd na de nodige behandeling

overeenkomstig de vigerende regelgeving.

Beheer:
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De kwalitatieve realisatie volgens de stedenbouwkund¡ge voorschriften, maar ook het

beheer en het onderhoud van de niet bebouwde of verharde ruimte op het perceel,

van de groenaanplantingen, van de toegangen, van het grachtensysteem binnen de

zones voor bedrijvigheid valt ten laste van het bedrflf, tenzij in onderlinge

overeenkomst met de beheerder anders wordt bepaald.
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2.7 
^RT.S: 

Gno¡tzone

CnT. 6 OVERIG GRoEN

2.7.L BESTEMMING

Zone bestemd voor groen, beplanting en buffering van water, inclusief verhardingen voor voetgangers
en fietsers.

2.7.2 Irunrcnn¡¡e

Groenaanleg:

- Behoud van huidige groenstructuren en waterstructuren staat voorop.
- Bestemd voor groenaanleg onder de vorm van graspartijen met laag- en hoogstammige beplanting,
volgens de overwegend streekeigen plantenselectie opgenomen in de algemene voorschriften.

Verharding:

- kleinschalige verhardingen en alle andere inrichtíngen, die de wijkrecreatie en het voetgangers- en
fietsverkeer bevorderen (o.a. rusÞones, parkconstructies ten behoeve van wandelaars en fietsers),
zijn toegelaten voor max. 20o/o van de groenzone,

Voor wandel- en fíetspaden zijn verhardingen (incl, halfuerhardingen zoals dolomiet, betongrasdallen,
kasseien, ...) toegelaten.

Bebouwing:

Oprichten van nieuwe bebouwing is uitgesloten, uitgezonderd bebouwing ten behoeve van onderhoud
voor het park.

J

-t

J
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2.8 Anr, 6: ZoNE vooR wEGENrs

C¡T. B LDNTNFRASTRUCruUR

2.8.1 Besreuult'lc

Zone bestemd voor verkeerswegen, pleinen, fiets- en wandelpaden, woonstraten, woonerven,

openbare parkeefterreinen en dergelijke met inbegrip van alle noodzakelijke infrastructuur.

2.8.2 I¡¡rucmnc

Bij de aanleg van nieuwe of de heraanleg van bestaande straten en pleinen zullen deze op deskundige

wijze van beplanting voozien worden.
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2.9 Anr. 7= ZonevooR GARAcES

Cnr. l Worrl¡l.l

2.9.1 BesteNulr.¡c

Zone bestemd voor garages en wegenis

2.9.2 I¡¡rucn¡ruc

Garages:

Binnen deze zone zijn enkele percelen kadastraal opgenomen om garages op te bouwen, een deel is

reeds gebouwd, een deel moet nog gebouwd worden. volgende voorwaarden gelden:
¡ De max. kroonlijsthoogte bedraagt 3 m.
o De max. nokhoogte bedraagt 4 m.

r De reeds bestaande naastliggende garages zijn richtinggevend naar volume en materialen

J
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2.10 Anr. 8: ZON¡ VOOR WEGENIS EN GROEN

Cer. I Lut'rt¡¡rusrnucruuR

2.10.1 BesreMmll¡c

- Hoofdbestemmíng: Zone bestemd pleinen, wandelpaden, woonstraten, woonerven, openbare

parkeefterreinen, groenvooziening en dergelijke met inbegrip van alle noodzakelijke infrastructuur.

2.T0.2 INRICHTING

Bij de aanleg van nieuwe of de heraanleg van bestaande straten en pleinen zullen deze op deskundige

wijze van beplanting vooaien worden.

Terreinbezetting:

. Min. 20olo Sroenvoorziening
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2.11 ART, 9: Zon¡ vooR PrErN

C¡T. 8 LUNINFRASTRUcTUUR

2.LLJ BESTEMMING

Zone bestemd voor pleinaanleg, wegenis en groenvoorziening.

2.LI.2 INRICHTING

Terreinbezetting:

. Min. 20olo groênvooziening

o Openbaar groen wordt aangelegd volgens de overwegend streekeigen plantenselectie

opgenomen in de algemene voorschriften.

ì

I

"l

J
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2.12 Anr. 10: ZonrvooR KANAAIoEvER

Cat. B Lijninfrastructuur

2,L2.T BESTEMMING

Zone bestemd voor de kanaaloever.

Alle werken die nodig zíjn voor het onderhoud en de verbetering van de kanaaloever zijn toegelaten.

Verhardingen en wegenis zijn toegelaten binnen deze zone, evenwel dient een groenvoorziening van

min. 30 o/o gerespecteerd te worden.

2.72.2 INRICHTNG

Groenaanleg:

Min. 30olo groenvoorziening. Openbaar groen wordt aangelegd volgens de overuegend streekeigen

plantenselectie opgenomen in de algemene voorschriften,

Binnen een strook van 10m vanaf de kanaaldijk mag geen diepwoftelend groen voorzien worden,
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2.13 Anr. 11: ZorevooRPARK

CnT. 6 OVERIG GRoEN

2.13.I B¡sr¡N[4rttrc

Hoofdbestemming : Zone bestemd voor kasteelpark en natuuronwikkeling

Nevenbestemming: bestaande bebouwing; concíërgewoning, cultureel centrum; recreatieve paden,

constructies en inrichtingselementen in functie van recreatief medegebruik voor fietsers en

wandelaars, parkeren

2.L3.2 lrunrcnrruc

Aanplantinq:

Het behoud/herstel van de originele parkaanleg en beplanting staat voorop om de erfgoedwaarde te
vrijwaren, De aanplanting omvat verspreide kleine landschapselementen. Ter hoogte van de

waterlopen dient de groenvooziening beekbegeleidend te zijn.

De beplanting wordt aangelegd volgens de overwegend streekeigen plantenselectie opgenomen in de

algemene voorschriften en aangebracht volgens de principes van de natuu¡technische milieubouw.

Bebouwing:

Het behoud/herstel van het bestaande bouwkundig erfgoed Kasteel Belair staat voorop.

Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet wordt overschreden kan,

samenhangend met de bestaande bebouwing, op het onbebouwde gedeelte van het gebied

kleinschalige infrastructuur gericht op culturele, sociale, educatieve of recreatieve functie met een

gezamenlijke oppervlakte van max. 200m2 worden aangebracht.

Aan de bestaande, hoofdzakelijk vergunde, of vergund geachte gebouwen zijn
instandhoudingwerken/verbouwingen/restauratie binnen het bestaande volume toegelaten.

Kleinschalige uitbreÍdíngen met een gezamenlijke opperulakte van 20olo van het volume zijn

toegelaten voorzover de bestemming van het gebied niet in het gedrang komt.

Verhardinq:

Max.20o/o van de zone mag verhard zijn.

De aanleg van verhardingen is toegestaan in functie van fiets- en wandelpaden en onderhoudspaden

langsheen de waterloop en in functie van de parkeezone (zie verder).

De verhardíngen dienen waterdoorlatend te zijn.

Het herstellen heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen blijft
mogelijk.
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Parkeezone:

Binnen dít gebied mag een parking ingericht worden van max. 1000 ¡¡2 voor max. 45

autoparkeerplaatsen in waterdoorlatende verharding. Het gebied wordt aangeduid met volgend

symbool: l--Ë- i

l_____i
Binnen de parkeezone moet t hoogstamboom per 5 parkeerplaatsen worden aangeplant.

De toegang tot deze parking wordt informatief aangeduid op het grafisch plan met volgend symbool:

lt¡ltt!

Waterloop:

De Zwarte Beek dient zich vrij te kunnen ontwikkelen op een natuurlijke manier. Om hieruoor

maximale ruimte te bekomen en conflicten met aangrenzende bestemmingen te vermijden is een

herlegging van de loop toegestaan. Herinrichting van de waterloop is toegestaan in functie van een

meer natuurlijk profiel (vb, afschuimen oevers, meandering). Noodzakelijke oeveruersterking aan

wandelpaden, bruggen, e.d. dient uitgevoerd te worden met behulp van NTMB technieken,

ln functie van het beheer dient men rekening houden met een wettelijke bouwvrije zone van 5m aan

beide kanten van de waterloop .

Overwelvingen:

Plaatselijke overwelvingen bíj waterlopen zijn enkel in functie van paden toegestaan
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2.14 Anr. 12: ZorevooRopEN RUTMTE

C¡r,6 OverucGRoEN

2.L4,L BESTEMMING

Hoofdbestemmíng: Tone bestemd voor open ruimte in functie van natuurontwikkeling en
grondgebonden landbouw.

Nevenbestemming: recreatieve paden, constructies en inrichtingselementen in functie van recreatief
medegebruik voor fietsers en wandelaars; waterberging- en beheersingsinfrastructuren

2.14.2 l¡rn¡cnr¡ruc

Aanolanting:

De aanplanting omvat verspreide kleine landschapselementen. Ter hoogte van de waterlopen dient de
groenvooziening beekbegeleidend te zjin.

De beplanting wordt aangelegd volgens de overwegend streekeigen plantenselectie opgenomen in de
algemene voorschriften en aangebracht volgens de principes van de natuurtechnische milieubouw
Verharding:

l'tlax.20o/o van de zone mag verhard zijn. De verhardingen dienen waterdoorlatend te zijn.
De aanleg van verhardingen is toegestaan in functie van fiets- en wandelpaden en onderhoudspaden

langsheen de waterloop.

Waterloop:

De Zwarte Beek dient zich vrij te kunnen ontwikkelen op een natuurlijke manier. Om hieruoor
maximale ruimte te bekomen en conflicten met aangrenzende bestemmingen te vermijden is een

herlegging van de loop toegestaan. Ook herinrichting van de waterloop is toegestaan in functie van
een meer natuurlijk profiel (vb, afschuimen oevers, meandering), Noodzakelíjke oeverversterking aan
wandelpaden, bruggen, e.d, dient uitgevoerd te worden met behulp van NTMB technieken.

ln functie van het beheer dient men rekening houden met een wettelijke bouwvrije zone van Sm aan
beide kanten van de waterloop .

Overwelvínoen:

Plaatselijke overwelvingen bij waterlopen zijn enkel in functie van paden toegestaan

Bebouwing:

Er is geen bebouwing toegestaan

l

j

l
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