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0. Algemene voorschriften

0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid
Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging ten aanzien 
van de ruimtelijke draagkracht van de omgeving te gebeuren. Volgende 
aandachtspunten zijn belangrijk: 
• de relatie met de in de omgeving aanwezige functies
• beeldkwaliteit 
• zuinig en compact ruimtegebruik 
• de gewenste woondichtheid
• privacy
• inpassing in de landschappelijke context 
• de impact op de verkeerssituatie: gebruikers, bewoners, bezoekers 

Ongeacht de functie dienen gebouwen zich te integreren in de omgeving voor 
wat betreft materiaalgebruik, hoogte, breedte. Het is hierbij verboden om langs 
de straatzijde volledige gesloten wanden te voorzien.

Installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of energierecuperatie 
zijn toegelaten.

Bij ieder bouwproject van een zekere schaal wordt een inrichtingsplan 
gevraagd. Het plan is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag op 
basis van de hierboven vermelde elementen met bijzondere aandacht voor het 
parkeren en de groenstructuur. Dit inrichtingsplan brengt de mogelijkheden 
voor aanpalende onbebouwde gronden in beeld. 

Bij de beoordeling van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning blijft 
ruimtelijke kwaliteit het belangrijkste criterium. Het is aan de desbetreffende 
bevoegde overheid om hierover te waken.

Het inrichtingsplan is bijvoorbeeld niet relevant voor een kleine verbouwing of het 
bouwen van een bijgebouw. Vanaf een project van een aantal woningen is het 
wel van belang te kunnen waken over de samenhang van de volledige site. Het 
doorschuiven van ‘lasten’ zoals groenvoorzieningen, waterbuffering en parkeren naar 
aanpalende terreinen, kan op deze manier worden vermeden.

0.2 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting van 
het openbaar domein. 
Bij wegenis zal in functie van het type van weg de inrichting van de weg een 
verbindend of verblijfskarakter hebben. 

Openbaar domein zijn voor het publiek toegankelijke open ruimtes zoals wegenis, 
garagestraten, voet- en fietswegen, pleinen, openbaar groen, publieke parkings en 
publieke recreatieve voorzieningen.

0.3 Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen
Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen die vergund (geacht) zijn 
en afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan, mogen in stand gehouden, verbouwd en gerenoveerd worden 
op voorwaarde dat de afwijking niet toeneemt. Bij werken die omwille van hun 
omvang dermate ingrijpend zijn zodat er sprake is van vervangingsbouw dienen 
de voorschriften van onderhavig RUP te worden nageleefd. 
Uitbreiden of herbouwen van bestaande gebouwen buiten de gestelde 
voorschriften is enkel toegestaan om te voldoen aan de sectorale wetgeving 
waaronder milieu, hygiëne of brandveiligheid.  

Enkel vergund (geachte) constructies vallen onder deze regeling.
De bestaande bebouwing: het gaat hier zowel om het hoofdvolume als om de 
bijgebouwen.

Vervangingsbouw kan beoordeeld worden conform de omschrijving in de vigerende 
wetgeving.

Dit voorschrift is onder meer van toepassing voor de bestaande bedrijfsgebouwen in 
het plangebied. 

0.4 Constructies en inrichtingen van openbaar nut
Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse 
constructies en inrichtingen van openbaar nut toegelaten, voor zover ze in hun 
uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het 
normale gebruik van de betrokken zone.

Alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke 
inpassing, water- en groenbuffers, ecologische verbindingen, kruisende 
infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, openbaar vervoer, 
lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer zijn toegelaten. 

Voorbeelden van constructies en inrichtingen van openbaar nut: straatverlichting, 
straatmeubilair, bushaltes, gas- of elektriciteitscabines, hoogspanningsleidingen, 
rioleringen, collectoren en andere ondergrondse nutsleidingen en constructies, ...

Ten gevolge van bovengrondse of ondergrondse infrastructuren kunnen 
erfdienstbaarheden gelden op het terrein (bvb. ter hoogte van collectoren, ...)

0.5 Woningdichtheid
Er geldt een bruto na te streven woningdichtheid van min. 35 woningen per 
hectare.

De woningdichtheid van 35 woningen per ha kan enkel beoordeeld worden voor 
nieuwe woonprojecten van een zekere omvang. Deze woningdichtheid zal beoordeeld 
worden bij de vergunningsaanvraag van projecten. Het heeft geen zin deze dichtheid 
per perceel te beoordelen.

1 1 .  V e r o r d e n e n d e  s t e d e n b o u w k u n d i g e  v o o r s c h r i f t e n

Enkel de tekst in de kolom ‘verordenende 
voorschriften’ is bindend. De tekst in 
kolom ‘toelichting’ dient samen met de 
stedenbouwkundige voorschriften te worden 
gelezen, maar zijn niet verordenend. De 
toelichting dient als interpretatiekader. 
 
De algemene voorschriften gelden voor alle 
bestemmingszones. In de zones waar de inhoud 
van een voorschrift geen onderwerp uitmaakt van 
de betreffende zone is dit voorschrift logischerwijs 
niet van toepassing.
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0.6 Parkeernormen wagens
Aantal parkeerplaatsen
Er dienen minstens 1,5 parkeerplaatsen per woongelegenheid te worden 
voorzien.

Er dienen bijkomend 0,5 parkeerplaatsen per woongelegenheid te worden 
voorzien indien meer dan 5 woongelegenheden worden voorzien én indien één 
van volgende bepalingen van toepassing is:
• het gebouw wordt niet aan twee of meer zijden ingesloten
• er kan niet aangetoond worden dat er parkeergelegenheden op minder dan 

150 meter van het project gelegen zijn die de bijkomende parkeerbehoefte 
van bezoekers van het gebouw kunnen opvangen

Indien 2 parkeerplaatsen per woongelegenheid worden voorzien, dient minstens 
5% van het minimum aantal te voorziene parkeerplaatsen te worden ingericht 
voor bezoekers. Dit betekent dat deze parkeerplaatsen publiek toegankelijk 
dienen te zijn. 

Indien functies andere dan het wonen worden voorzien, moet de bijkomende 
parkeerbehoefte hiervoor op eigen terrein worden opgevangen. Deze 
parkeerplaatsen worden supplementair ten opzichte van het verplichte aantal 
parkeerplaatsen gerealiseerd: 
• Bij bedrijven: 0,8 parkeerplaats per 100m² bedrijfsoppervlakte
• Bij kantoren, diensten, kleinhandel: 1 extra parkeerplaats per 100m² 

bedrijfsoppervlakte

Materialen
Parkeerplaatsen voor personenwagens worden in waterdoorlatende materialen 
voorzien, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is. Hierbij zijn 
steenslag of grind weliswaar niet toegelaten wegens stof- en lawaaihinder.

Ondergronds parkeren
Indien meer dan 15 parkeerplaatsen worden voorzien, dienen de 
parkeerplaatsen die niet ingericht worden in functie van bezoekersparkeren, 
verplicht ondergronds gerealiseerd te worden.

Het is aanbevolen om zoveel mogelijk gebundelde parkings te voorzien voor zowel 
appartementen als eengezinswoningen. 
Parkeerplaatsen dienen gezien te worden als een carport, een garage of een 
autostelplaats in open lucht. 

Technische redenen waardoor het gebruik van waterdoorlatende materialen niet 
mogelijk is, zijn bvb. de aanwezigheid van kwel, ...

0.7 Parkeernorm	fietsen
Aantal fietsstaanplaatsen
In het woongebouw zelf of op het perceel waar het woongebouw zich bevindt, 
moeten minimaal twee fietsstaanplaatsen per woongelegenheid worden 
voorzien. Voor woongelegenheden met meer dan twee slaapkamers dient per 
extra slaapkamer één extra fietsstaanplaats te worden voorzien.

Ophangsystemen worden niet meegeteld als een fietsstaanplaats.

Locatie
De fietsstaanplaatsen dienen zich op maximum 35 meter van elke toegangsdeur 
tot het gebouw die toegang geeft tot één of meerdere woongelegenheden 
waarvoor de betreffende fietsstaanplaatsen worden voorzien, te bevinden. 
Hiertoe kunnen meerdere zones voor fietsstaanplaatsen ingericht worden, die 
elk voldoen aan deze bepaling. 

De fietsenbergingen mogen enkel ingericht worden op het gelijkvloers of in een 
ondergrondse garage.

0.8 Buitenruimte
Elke woongelegenheid moet beschikken over een bruikbare private buitenruimte 
met een minimale oppervlakte van 10% van de oppervlakte van de 
woongelegenheid, met een minimale oppervlakte van 5 m². 

Een lange, maar zeer smalle strook buitenruimte wordt niet beschouwd als een 
bruikbare buitenruimte. 
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0.9 Aansluiten bij bestaande gebouwen
Bij het aanbouwen aan gebouwen, die een ander gabariet hebben dan voorzien 
in de zone, mag het nieuwe gebouw enkel gemotiveerd afwijken van de 
voorschriften van de zone om een harmonische overgang mogelijk te maken. 
Nieuwe wachtgevels kunnen enkel tot stand komen als op het aangrenzende 
perceel nog mogelijkheden tot aanbouwen bestaat. Bij het aanbouwen aan 
bestaande gebouwen dienen de bestaande wachtgevels op een kwaliteitsvolle 
manier te worden afgewerkt. 

0.10 Groenaanleg
De groenzones dienen te worden beheerd volgens de principes van harmonisch 
groenbeheer. 
Bij de inrichting, de aanleg en het beheer van groen moet ervoor gezorgd 
worden dat dit groen streekeigen, biodiversiteitsrijk en bij voorkeur 
bijenvriendelijk is, en pesticidenvrij beheerd kan worden.

0.11 Integraal waterbeheer en waterhuishouding
Alle ruimtelijke ingrepen binnen het plangebied dienen in overeenstemming te 
zijn met de principes van het integraal waterbeheer, zonder een abnormale 
belasting van het watersysteem. In het bijzonder wordt gewerkt via het principe 
van vertraagde afvoer van het hemelwater waarbij de volgende hiërarchie 
wordt gevolgd: 
1. opvangen hemelwater voor herbruik, 
2. infiltratie in de grond, 
3. buffering van het verzamelde regenwater, 
4. en pas als laatste vertraagde afvoer.
Alle handelingen met betrekking tot integraal waterbeheer zijn vergunbaar 
binnen alle bestemmingszones van het RUP voor zover ze geen afbreuk 
doen aan de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone. Alle 
voorzieningen, bovengrondse en ondergrondse constructies in functie van 
buffering en infiltratie van hemelwater zijn toegelaten.

In meergezinswoningen dient het hergebruik van hemelwater te worden 
geoptimaliseerd om zo weinig mogelijk hemelwater te moeten infiltreren, 
bufferen of (vertraagd) afvoeren.

Overal dienen brongerichte maatregelen te worden toegepast, tenzij dit om 
milieutechnische redenen niet mogelijk is.

Ondergrondse constructies dienen beperkt te blijven tot een diepte van 3 m 
onder het maaiveld. 

In mogelijk overstromingsgevoelig gebied (cfr meest recente publieke kaarten) 
moet men overstromingsvrij bouwen.
Bij gebouwen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied dient de drempelhoogte 
boven 11,5 m TAW te liggen. Alle openingen naar ondergrondse constructies 
moeten zich eveneens boven 11,5 m TAW bevinden. 

Eventuele ophogingen in het mogelijk overstromingsgevoelig gebied (cfr 
meest recente publieke kaarten) onder het niveau van 11 m TAW dienen 
te worden gecompenseerd binnen het plangebied met een gelijkwaardige 
bergingscapaciteit.

Bij elke vergunningsaanvraag voor een verkaveling, groepswoningbouw en/of 
meergezinswoningen dient een waternota te worden gevoegd.
De waternota is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid. Deze verschaft de nodige info voor het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag m.b.t. de inpassing van collectieve infiltratievoorzieningen 
(of buffering voor vertraagde afvoer, o.b.v. infiltratieproef en grondwaterpeil) en 
de hiervoor omschreven principes van integraal waterbeheer.
De waternota omvat informatie over het globale project. De waternota moet 
eveneens uitspraak doen over de inpassing van de verplichtingen voor de 
eventuele individuele kavels.  

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, gelegen binnen de 
bouwzones, moet beantwoorden aan alle vereisten inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de verordening(en) ter zake.

Hergebruik van regenwater dient zoveel als mogelijk te worden toegepast, op de 
verschillende verdiepingen en in de verschillende woongelegenheden binnen een 
appartementsgebouw. 

Brongerichte maatregelen: bvb. waterdoorlatende verhardingen, infiltratie in bermen  
en groenzones, open grachten, ...

I.f.v. het beperken van effecten op de grondwaterstromingen wordt de diepte van 
ondergrondse constructies beperkt.

Overstromingsvrij bouwen: zie hiervoor bijvoorbeeld de brochure daaromtrent 
uitgegeven door VMM: vbn. voldoende hoge dorpels, overstroombare tuinen, ... 

Ophogingen dienen binnen het plangebied te worden gecompenseerd, teneinde een 
gelijkwaardige bergingscapaciteit (in oppervlakte en volume) te behouden. 

De waternota bevat (voor zover van toepassing) gegevens over het optimaal 
herbruik van regenwater in meergezinswoningen, de brongerichte maatregelen, 
de aanleg van eventuele ondergrondse constructies, de aanleg van greppels en 
open grachten, de eventuele ophogingen en hun compensatie, de (collectieve) 
voorzieningen voor infiltratie en vertraagde afvoer, de infiltratiecapaciteit van de 
bodem en het grondwaterpeil voor het globale project, ...
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1. zone voor centrumfuncties hoofdcategorie: wonen

1.1 Bestemming
De zone is bestemd voor gemengde functies waar wonen en aan het wonen 
verwante activiteiten en voorzieningen nevengeschikt zijn aan elkaar.  
Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: 
handel, horeca, kleinschalige bedrijven, kantoren en diensten, openbare en 
private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele en recreatieve 
voorzieningen, openbare en private groene en verharde ruimten.

Volgende activiteiten worden niet toegelaten, noch als hoofdfunctie, noch als 
nevenfunctie:
• milieubelastende of milieuvervuilende bedrijven;
• seveso-inrichtingen, als bedoeld in artikel 3 §1 1e lid van het 

‘Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het 
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken’;

• activiteiten met een grootschalige verkeersaantrekking;
• activiteiten die door de hinder die ze veroorzaken niet compatibel zijn met 

een woonomgeving.

Nevenfuncties zijn niet toegelaten in bijgebouwen.

In deze zone wordt een verweving van functies nagestreefd. Alle toegelaten 
activiteiten en voorzieningen kunnen als hoofdfunctie of als nevenfunctie 
voorkomen, zowel in hoofdgebouwen als in bijgebouwen. 
Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 
...
• Handel: voedingszaak, kledingzaak, buurtwinkels, kleine supermarkt, ...  

Horeca: hotel, restaurant, café, ...
• Kleinschalige bedrijven: stapelplaatsen, ambachtelijke bedrijven, KMO, bv. 

autogarage, interieurzaak met werkplaats, stapelplaats voor een timmerman, ... 
• Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: buurthuis, 

kinderopvang, serviceflats, ...
• Socio-culturele en recreatieve voorzieningen: buurthuis, cultureel centrum, 

gemeenschapscentrum, voorzieningen voor jeugdwerking, eredienstgebouw, 
bibliotheek, volkstuintjes, ...

• Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- en 
fietspaden, …  

• Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, 
petanquevelden, …

• Private groene en verharde ruimten: private of collectieve tuinen, terrassen, 
private parkings, garagewegen, tuinpaden, ...

• Grootschalige verkeersaantrekking: bvb. transportbedrijf, grootschalige 
handelsactiviteiten, ...

• Lawaaihinder: bvb. fuifzaal, ...

1.2 Daarnaast is zone bestemd voor openbare wegeninfrastructuur en 
aanhorigheden. 
In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die 
openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, 
de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de 
beplantingen, voetgangers- of fietsvoorzieningen, de plaatsing van zitbanken, 
kunstwerken, straatmeubilair.

1.3 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten: 
• eengezinswoningen in aaneengesloten en/of halfopen bebouwing
• serviceflats gerelateerd aan een bestaande, erkende zorginstelling

Ter hoogte van 
• de hoek van de Harelbekestraat t.h.v. de rotonde 
• en het bestaande appartementsgebouw in de Harelbeeksestraat nr. 60 
zijn volgende woningtypes eveneens toegelaten: 
• gestapelde woningen in aaneengesloten en/of halfopen bebouwing
• meergezinswoongebouwen.

Halfopen bebouwing: aan één zijde van het hoofdgebouw geldt een minimale 
vrije zijtuinstrook van 3 m. 

In een vrije zijtuinstrook kan een carport worden voorzien. De carport bevindt 
zich 6 meter achter de rooilijn.

• Gestapelde woningen zijn eengezinswoningen die boven en naast elkaar worden 
gestapeld en geschakeld tot een woningbouwproject. Gestapelde woningen 
verschillen van appartementsbouw doordat elke woning voorzien is van een 
individuele private toegang vanaf het openbaar domein. 

• Een meergezinswoongebouw is een gebouw waarin meerdere wooneenheden 
(appartementen, studio’s) toegang krijgen via een gemeenschappelijke 
circulatieruimte. 

Een carport is een afdakconstructie die minstens aan 2 zijden open is.
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1.4 Bouwvoorschriften
Maximale terreinbezetting
De maximale terreinbezetting “bebouwing” bedraagt 70%.
Voor de terreinbezetting “bebouwing” worden alle bovengrondse bebouwing 
en alle niet-waterdoorlaatbare verharding in rekening gebracht. De 
terreinbezetting wordt berekend per geheel van percelen in dezelfde eigendom 
en binnen de zone. 

Aantal bouwlagen
• Hoofdvolumes: maximum 2 bouwlagen + 1 bewoonbare bouwlaag in het 

dakvolume. De kroonlijsthoogte op de voorbouwlijn is maximum 7 m. 
• Nevenvolumes en bijgebouwen zijn maximum één bouwlaag hoog. 

Bijkomende (half-)ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee 
als bewoonbare bouwlaag. Een half-ondergrondse bouwlaag komt maximum  
1 m boven het maaiveld.

Voor het bestaande appartementsgebouw in de Harelbeeksestraat nr. 60 voorziet 
het plan de volgende ontwikkelingsmogelijkheden:
• indien het gebouw afgebroken of substantieel verbouwd wordt, dan moet 

het nieuw op te trekken gebouwenvolume of de vernieuwbouw zich schikken 
binnnen het gabariet van de omgeving en deze zone (2 bouwlagen + 1 
bewoonbare bouwlaag in het dakvolume)

• indien het gebouw behouden of gerenoveerd wordt, moet het aantal 
bouwlagen liggen tussen 2 en 6

• in elk geval moet worden voldaan aan de norm voor het parkeren (zie 
algemene voorschriften) en moet het parkeren op eigen en hetzelfde terrein 
worden opgelost.

Dakvorm
Een hellend dak is verplicht.
Maximale dakhelling: 45°.

Minimale oppervlakte woongelegenheden
Elke woongelegenheid moet een minimale bruto-oppervlakte hebben van  
80 m², met uitzondering van serviceflats die gerelateerd zijn aan een 
bestaande, erkende zorginstelling.

Achtertuin
De bouwdiepte van hoofd- en nevenvolumes is beperkt tot 20 m.

De diepte van de achtertuinen moet min. 8 m bedragen. De achtertuin is 
de ruimte tussen de achtergevellijn van hoofd- en nevenvolumes en de 
achterkavelgrens. Bijgebouwen zijn toegelaten in de achtertuin. 

Een ‘bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ kan worden voorzien onder een 
hellend dakvolume, maar kan ook worden toegelaten in een dakvolume met een 
plat dak en met teruggetrokken bouwlijn (i.c. een ‘penthouse’ onder plat dak). Een 
dakverdieping met een plat dak moet binnen het gabariet van een denkbeeldig 
hellend dak blijven.

45°

820

7

Ondergrondse bouwlagen: kelder, parkeergarage, ...

Een bijgebouw is een volume losstaand van het hoofdgebouw (hoofdvolume en 
nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder 
meer tuinhuizen, garages, ... 
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2. zone voor wonen met beperkte nevenfuncties - meergezinswoningen hoofdcategorie: wonen

2.1 De zone is bestemd voor wonen met beperkte nevenfuncties en 
gemeenschapsvoorzieningen. Binnen deze zone zijn wonen en de bijhorende 
openbare en private groene en verharde ruimten de hoofdfuncties. De beperkte 
nevenfuncties mogen de woonfunctie van de omgeving niet in het gedrang 
brengen.

Binnen de zone zijn volgende nevenfuncties toegelaten: kantoren en diensten, 
kleinschalige kleinhandel. Enkel nevenfuncties, inpasbaar in de omgeving en 
met een beperkte verkeersaantrekking worden toegelaten. De nevenfuncties 
dienen per zaak beperkt te zijn tot 150 m². 
Nevenfuncties worden enkel toegelaten op het gelijkvloers. 

• Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, 
garages, hobbylandbouw, ...

• Kantoren en diensten: vrij beroep, kapsalon, verzekeringsmakelaar, apotheek, 
onthaalmoeder, kinderdagverblijf, ...

• Kleinschalige kleinhandel: voedingzaak, buurtwinkel, ...

2.2 Daarnaast is de zone bestemd voor openbare wegeninfrastructuur en 
aanhorigheden. 
In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die 
openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan:
al dan niet verharde bermen, collectoren, grachten en taluds, de stationeer- en 
parkeerstroken, de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, 
de beplantingen, voetgangers- of fietsvoorzieningen, de plaatsing van zitbanken, 
kunstwerken, straatmeubilair.
Ten gevolge van bovengrondse of ondergrondse infrastructuren kunnen 
erfdienstbaarheden gelden op het terrein (bvb. ter hoogte van collectoren, ...)

2.3 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten: 
• gestapelde woningen
• meergezinswoongebouwen

• Gestapelde woningen zijn eengezinswoningen die boven en naast elkaar worden 
gestapeld en geschakeld tot een woningbouwproject. Gestapelde woningen 
verschillen van appartementsbouw doordat elke woning voorzien is van een 
individuele private toegang vanaf het openbaar domein. 

• Een meergezinswoongebouw is een gebouw waarin meerdere wooneenheden 
(appartementen, studio’s) toegang krijgen via een gemeenschappelijke 
circulatieruimte.

2.4 Bouwvoorschriften
Aantal bouwlagen en bebouwingspercentage
Het aantal bouwlagen en het maximale bebouwingspercentage wordt bepaald 
door de overdruk ‘Aantal bouwlagen en bebouwingspercentage’ (zie “18. 
overdruk: aantal bouwlagen en bebouwingspercentage” op pag. 74).

Afstand tot overige gebouwen
De afstand van een nieuw gebouw tot de overige gebouwen in de nabijheid 
wordt bepaald door de 45° regel en het aantal bouwlagen: de afstand tot het 
kortstbijzijnde hoofdgebouw moet minimum even groot zijn als de hoogte van 
het nieuwe gebouw.

Nevenvolumes en bijgebouwen
Nevenvolumes en bijgebouwen zijn niet toegelaten. 

Dakvorm
Een plat dak is verplicht.

Minimale oppervlakte woongelegenheden
Elke woongelegenheid moet een minimale bruto-oppervlakte hebben van  
80 m².

Hemelwaterafvoer verhardingen
Bij wegenis en andere verhardingen is het gebruik van straatkolken en 
ondergrondse leidingen niet toegestaan, tenzij wanneer aangetoond wordt dat 
dit technisch vereist is. Overtollig hemelwater dient van deze verhardingen 
te worden afgevoerd d.m.v. greppels en open grachten, die tevens een 
infiltrerende en bufferende werking hebben. 

Bij het realiseren van meergezinswoningen of gestapelde woningen vormt de privacy 
en daglichttoetreding een belangrijk aandachtspunt, zoals ook opgenomen in het 
voorschrift 0.1 rond ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

Verklarende schets 45°-regel: 

45°
ander gebouw

Een bijgebouw is een volume losstaand van het hoofdgebouw (hoofdvolume en 
nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder 
meer tuinhuizen, garages, ... 
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2.5 Voor de renovatie, verbouwing of herbouw van de bestaande woning en het 
bestaande bijgebouw t.h.v. de kadastrale percelen 34023 C 0267D, 34023 C 
0271B en 34023 C 0249C 4 gelden volgende voorschriften:

Bestemming
Nevenfuncties zijn in de bestaande woning of het bestaande bijgebouw niet 
toegelaten, met uitzondering van toeristische logies. Toeristische logies zijn 
toegelaten als nevenbestemming, voor zover de complementaire functie 
maximaal acht tijdelijke verblijfsgelegenheden betreft; en met uitsluiting van 
elke vorm van restaurant of café.

Bouwvoorschriften
Maximale terreinbezetting
De maximale terreinbezetting “bebouwing” bedraagt 350m².
Voor de terreinbezetting “bebouwing” worden alle bovengrondse bebouwing 
(hoofd- en bijgebouwen) in rekening gebracht. 
De maximale terreinbezetting “verharding” bedraagt 100m². De maximale 
terreinbezetting “verharding” omvat níét de noodzakelijke toegang tot de 
woning.

Bouwhoogte
Er geldt een maximum van 1 bouwlaag + 1 bewoonbare bouwlaag in het 
dakvolume.
Enkel de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag.

Dakvorm
De dakvorm is vrij te kiezen.
Maximale dakhelling: 45°.

Het gaat om de bestaande woning en het bestaande bijgebouw, gelegen op het 
perceel tussen het woonzorgcentrum, “kasteel Coucke”/”kasteel Leierust” en het 
jaagpad. 
Indien gekozen wordt voor de renovatie, verbouwing of herbouw van de bestaande 
woning en/of het bestaande bijgebouw, gelden de hier beschreven voorschriften 
bovenop de bestaande voorschriften van deze zone.

Toeristische logies: bvb. gastenkamers, bed&breakfast, ... Hotelfunctie valt hier niet 
onder.

Een ‘bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ kan worden voorzien onder een 
hellend dakvolume, maar kan ook worden toegelaten in een dakvolume met een 
plat dak en met teruggetrokken bouwlijn (i.c. een ‘penthouse’ onder plat dak). Een 
dakverdieping met een plat dak moet binnen het gabariet van een denkbeeldig 
hellend dak blijven.

45°

2.6 Bij nieuwbouw of herbouw van woongebouwen dient te worden voorzien in een 
groenbuffer ten aanzien van de aanpalende zone voor bedrijvigheid (zie “5. zone 
voor bedrijvigheid” op pag. 68). Deze groenbuffer heeft een minimale breedte 
van 5 m. 

2.7 Inrichtingsplan
Een vergunningsaanvraag voor een perceel grenzend aan de zone voor publiek 
groen (zie “9. zone voor publiek groen” op pag. 76) dient een inrichtingsplan 
te bevatten (zie “0.1” op pag. 59) waarin naast de woonontwikkeling ook de 
uitwerking van de aangrenzende zone voor publiek groen wordt weergegeven. 

Een inrichtingsplan is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag op basis van 
een aantal criteria. Deze worden toegelicht in voorschrift 0.1 ‘Ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid’ (zie “0.1” op pag. 59).

3. zone voor wonen met beperkte nevenfuncties hoofdcategorie: wonen

3.1 De zone is bestemd voor wonen met beperkte nevenfuncties. Binnen deze zone 
zijn wonen en de bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten 
de hoofdfuncties. De beperkte nevenfuncties mogen de woonfunctie van de 
omgeving niet in het gedrang brengen.

Binnen de zone zijn volgende nevenfuncties toegelaten: kantoren en diensten, 
kleinschalige kleinhandel.
Enkel nevenfuncties, inpasbaar in de omgeving en met een beperkte 
verkeersaantrekking worden toegelaten. De nevenfuncties dienen per zaak 
beperkt te zijn tot 100 m². 
Nevenfuncties worden enkel toegelaten op het gelijkvloers. De nevenfuncties 
zijn niet toegelaten in bijgebouwen. 

• Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, 
garages, hobbylandbouw, ...

• Kantoren en diensten: vrij beroep, kapsalon, verzekeringsmakelaar, apotheek, 
onthaalmoeder, kinderdagverblijf, ...

• Kleinschalige kleinhandel: voedingzaak, kledingzaak, buurtwinkel, ...

3.2 Daarnaast is de zone bestemd voor openbare wegeninfrastructuur en 
aanhorigheden. 
In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die 
openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, 
de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de 
beplantingen, voetgangers- of fietsvoorzieningen, de plaatsing van zitbanken, 
kunstwerken, straatmeubilair.
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3.3 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten: 
• eengezinswoningen in aaneengesloten en/of halfopen bebouwing

3.4 Bouwvoorschriften
Aantal bouwlagen en bebouwingspercentage
Het aantal bouwlagen en het maximale bebouwingspercentage wordt bepaald 
door de overdruk ‘Aantal bouwlagen en bebouwingspercentage’ (zie “18. 
overdruk: aantal bouwlagen en bebouwingspercentage” op pag. 74).

Bouwen op de perceelsgrens
Bouwen tot op de perceelsgrens of zonegrens is toegestaan voor wat betreft het 
gelijkvloers. Inkijk in het naastliggende perceel dient te worden vermeden om 
de privacy te garanderen. Terrassen met zicht op aanpalende woonpercelen zijn 
niet toegelaten.

Dakvorm
Een plat dak is verplicht.

Buitenruimte
Minstens 25% van de perceelsoppervlakte moet bestaan uit private 
buitenruimte.

Binnen deze zone wordt gestreefd naar bijzondere woningtypes zoals bvb. 
patiowoningen. Deze typologie zorgt ervoor dat de privacy en daglichttoetreding 
voor de belendende percelen bewaard blijft.
Muren op een perceels- of zonegrens mogen enkel openingen (ramen, deuren, ...) 
bevatten indien de aangrenzende zone een zone voor openbaar domein is.

Verklarende schets vb. patiowoning:
                                        plattegrond

                     patio

                                        snede
                                                    geen terrassen
                                                    t.a.v.
                                                    aanpalende woonpercelen

45°
4.0

4. zone voor gemeenschapsvoorzieningen en wonen hoofdcategorie: wonen 

4.1 De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en wonen. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het 
aanbieden van gemeenschapsvoorzieningen en wonen zijn toegelaten.

Gemeenschapsvoorzieningen: bvb. rusthuis, serviceflats, ...

4.2 Naast gemeenschapsfuncties en wonen is de zone ook bestemd voor (groene 
en verharde) openbare ruimtes. In deze zone zijn alle boven- en ondergrondse 
werken toegelaten noodzakelijk voor de inrichting, de veiligheid en het beheer 
van de openbare ruimtes.

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting 
van de openbare ruimtes. De inrichting van de wegenis moet afgestemd zijn op 
de functie en gebruik als erftoegangswegen.

De ligging, dimensionering en inrichting van de (groene en verharde) openbare 
ruimtes moeten worden bepaald bij de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning.

Naast de openbare wegen, die op het verordenend plan zijn aangeduid, kunnen in de 
zone nog meer openbare ruimtes worden voorzien (zowel onder de vorm van publiek 
toegankelijk privéterrein als openbaar terrein). De ‘zone voor gemeenschapsfuncties’ 
kan eveneens de aanleg en het onderhoud van de openbare wegenstructuur, 
buurtspeelpleintjes, publieke groenaanleg (parken) en alle aanhorige openbare 
nutsvoorzieningen omvatten.

Verharde openbare ruimtes: (garage)straten, pleinen, publieke parking, voet- en 
fietspaden, …
Groene openbare ruimtes: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, 
groenvoorziening, …

Aanhorige openbare nutsvoorzieningen: verlichting, straatmeubilair, bushaltes, 
elektriciteitscabines, rioleringen en andere ondergrondse constructies, ....
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4.3 Bouwvoorschriften
Maximale terreinbezetting
De maximale terreinbezetting “bebouwing” bedraagt 60%.
Voor de terreinbezetting “bebouwing” worden alle bovengrondse bebouwing 
en alle niet-waterdoorlaatbare verharding in rekening gebracht. De 
terreinbezetting wordt berekend per geheel van percelen in dezelfde eigendom 
en binnen de zone.

Bouwhoogte
Er geldt een maximum van 3 bouwlagen.
Enkel de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. 

Bijkomende (half-)ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee 
als bewoonbare bouwlaag. Een half-ondergrondse bouwlaag komt maximum  
1 m boven het maaiveld.

Kroonlijsthoogte
De kroonlijsthoogte is maximum 11 m. 

Dakvorm
Een plat dak is verplicht.

Ter info: de zone is op vandaag voor ongeveer 35% bebouwd  
(opp. zone +/- 4.800 m², bebouwing +/- 1.700 m²) (exclusief verharding).

4.4 Parkeren
De aanvrager van een vergunning is verplicht op eigen privaat terrein of 
op collectief privaat terrein voldoende parkeerruimte, stationeerruimte en 
circulatieruimte aan te leggen voor alle wagens van de bewoners, de bezoekers 
en het personeel. 

Er geldt binnen deze zone een minimum parkeernorm van 
• 0,5 parkeerplaatsen per bewoner
• 1 parkeerplaats per personeelslid

De aanvrager van een vergunning wordt ook verplicht om op eigen privaat 
terrein voldoende en kwaliteitsvolle stallingsruimte te voorzien voor fietsers, zo 
dicht mogelijk bij de toegang(en) tot het gebouw.

Dit voorschrift wijkt af van het algemene voorschrift m.b.t. parkeren. Binnen deze 
zone wordt dit algemene voorschrift m.b.t. parkeren (zie “0.6” op pag. 60) 
vervangen door dit voorschrift 4.4. 

Kwalitatieve stallingsruimte: een overdekte fietsenstalling met mogelijkheid om de 
fiets d.m.v. een fietsslot aan een vaste constructie te bevestigen.
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5. zone voor bedrijvigheid hoofdcategorie: bedrijvigheid 

5.1 De zone is bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven en 
gemeenschapsvoorzieningen. 

Volgende soorten bedrijven zijn niet toegelaten:
• grootschalige milieubelastende of milieuvervuilende bedrijven;
• distributie en groothandel;
• afvalverwerking met inbegrip van recyclage;
• verwerking en bewerking van mest, slib en grondstoffen;
• bedrijven die sterk verkeersgenererend zijn;
• activiteiten die storend zijn voor de woonomgeving;
• Seveso-inrichtingen, als bedoeld in artikel 3 §1 1e lid van het 

‘Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het 
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken’. 

Volgende ondergeschikte activiteiten worden toegelaten:
• Kantoren, detailhandel en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, 

ondergeschikt en gekoppeld aan de hoofdactiviteit van individuele 
bedrijven, zijn toegelaten voor zover die activiteiten geen loketfunctie 
hebben en geen autonome activiteiten uitmaken.  

• Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal  
200 m² vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn 
toegelaten. In specifieke gevallen kan onder bewakingspersoneel ook de 
eigenaar, een zaakvoerder of kaderlid worden begrepen, voor zover diens 
aanwezigheid nuttig of nodig is voor de bewaking en voor de veiligheid van 
het bedrijf.

Watergebonden bedrijvigheid is mogelijk, passend binnen deze voorschriften. 

Het bestaande Seveso-bedrijf dat zich in het plangebied bevindt, kan behouden 
worden aangezien dit d.m.v. een overdruk zo bepaald wordt (zie “11. overdruk: 
behoud bedrijvigheid” op pag. 75).
Na het verdwijnen van deze activiteit is een nieuwe invulling d.m.v. kleinschalige 
watergebonden bedrijvigheid, passend binnen de woonomgeving, wenselijk. 

Voorbeelden van bedrijven met ondergeschikte activiteiten zijn:
• een autoherstelplaats met een ondergeschikte activiteit van een toonzaal als 

verkooppunt van auto’s
• een productiebedrijf met kantoren voor administratie

5.2 Naast de bedrijven is de zone ook bestemd voor openbare wegeninfrastructuur 
en aanhorigheden. In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse 
werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren 
of aanpassing van die openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, stationeer- en parkeerstroken, 
wegsignalisatie en wegbebakening, verlichting, afwatering, beplantingen, 
voetgangers- of fietsvoorzieningen, plaatsing van zitbanken, muurtjes, kunstwerken, 
straatmeubilair.

5.3 Bouwvoorschriften
• De minimale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 6 m.
• De maximale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 11 m.

Gebouwen dienen een minimale afstand van 6 m ten opzichte van de zonegrens 
te respecteren.

Een bedrijfsverzamelgebouw is toegelaten, indien voldaan wordt aan de geldende 
zonevoorschriften.

5.4 Bij nieuwbouw of herbouw van bedrijfsgebouwen dient te worden voorzien in 
een groenbuffer ten aanzien van de aanpalende zone voor centrumfuncties en 
voor wonen (zie “1. zone voor centrumfuncties” op pag. 62) (zie “2. zone voor 
wonen met beperkte nevenfuncties - meergezinswoningen” op pag. 64). Deze 
groenbuffer heeft een minimale breedte van 5 m. 

5.5 Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld 
aan de hand van volgende criteria:
• zorgvuldig ruimtegebruik;
• een kwaliteitsvolle aanleg van het bedrijfsperceel en afwerking van de 

bedrijfsgebouwen;
• het bouwen in meerdere lagen daar waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat;
• voldoende ruimte voor het parkeren, stationeren en manoeuvreren 

van personen- en vrachtwagens op eigen terrein of gegroepeerd voor 
verschillende bedrijven;

• maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen;
• impact op de mobiliteit en verkeersleefbaarheid.

Kwaliteitsvolle afwerking van de bedrijfsgebouwen: er wordt gestreefd naar een 
hoogstaande architecturale uitstraling voor de bedrijfsgebouwen, en een realisatie 
met duurzame materialen. 
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5.6 Inrichtingsplan
Een vergunningsaanvraag voor een perceel grenzend aan de zone voor publiek 
groen (zie “9. zone voor publiek groen” op pag. 76) dient een inrichtingsplan 
te bevatten (zie “0.1” op pag. 59) waarin naast de ontwikkeling van de 
bedrijfssite(s) ook de uitwerking van de aangrenzende zone voor publiek groen 
wordt weergegeven. 

Een inrichtingsplan is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag op basis van 
een aantal criteria. Deze worden toegelicht in voorschrift 0.1 ‘Ruimtelijke kwaliteit 
en duurzaamheid’ (zie “0.1” op pag. 59) en in voorschrift 5.5 (zie “5.5” op pag. 
68).

5.7 Parkeren
Ieder bedrijf is verplicht op eigen privaat terrein of op collectief privaat terrein 
voldoende parkeerruimte, stationeerruimte en circulatieruimte aan te leggen 
voor alle wagens van het bedrijf, het personeel en de bezoekers, zowel voor 
personenwagens als voor bestel- en vrachtwagens. 

Er geldt binnen deze zone een minimum parkeernorm van 6 parkeerplaatsen 
per bedrijf.

Elk bedrijf wordt ook verplicht om op eigen privaat terrein voldoende en 
kwaliteitsvolle stallingsruimte te voorzien voor fietsers, zo dicht mogelijk bij de 
toegang(en) tot het bedrijfsgebouw.

Binnen deze zone wordt dit algemene voorschrift m.b.t. parkeren (zie “0.6” op pag. 
60) aangevuld door dit voorschrift 5.4.

Kwalitatieve stallingsruimte: een overdekte fietsenstalling met mogelijkheid om de 
fiets d.m.v. een fietsslot aan een vaste constructie te bevestigen.

6. zone voor openbare weginfrastructuur hoofdcategorie: lijninfrastructuur

6.1 Deze zone is bestemd voor openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 
In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die 
openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, 
de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de 
beplantingen, voetgangers- of fietsvoorzieningen, de plaatsing van zitbanken, 
kunstwerken, straatmeubilair.

6.2 Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op 
de ruimtelijke inpassing, buffers, kruisende infrastructuren, leidingen, 
telecommunicatie-infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen 
en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten.

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden.

6.3 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting 
van de openbare weg, die is aangepast aan de functie en categorisering van de 
weg.

7. zone voor waterweg hoofdcategorie: lijninfrastructuur 

7.1 De zone is bestemd voor de bedding van de Leie en het domein van de 
Waterwegen en Zeekanaal NV.

7.2 Deze zone omvat tevens het jaagpad langs de Leie. Het jaagpad ligt binnen het 
domein van Waterwegen en Zeekanaal NV en vormt een exploitatieweg van 
de waterloop. Via deze weg mag geen woning, noch bedrijf ontsloten worden. 
Bestaande uitzonderingen omtrent het gebruik van het jaagpad als ontsluiting 
mogen verdergezet worden zo lang er geen alternatieve erfontsluiting mogelijk 
is (zie “14. overdruk: erfontsluiting (indicatief)” op pag. 72).

Naast de basisfunctie van de infrastructuur horende bij de waterloop heeft 
deze zone tevens een recreatieve functie. De zone maakt deel uit van de 
tracés van de jaagpaden langs de bevaarbare waterlopen, die kaderen in 
het globaal regionaal netwerk van verbindingen voor het “zacht verkeer”. De 
verbindingsfunctie voor het “zacht verkeer” moet een permanent karakter 
hebben. Ook de dwarse voetgangers- en fietsersverbindingen door het 
plangebied worden op deze weg aangesloten. 

7.3 Binnen deze bestemmingszone zijn alle werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten voor het functioneren en de aanpassing van de waterweg en zijn 
aanhorigheden.
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7.4 Daarnaast zijn werken, handelingen en wijzigingen in functie van de ruimtelijke 
inpassing, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren en leidingen 
toegelaten.

7.5 Alle voorzieningen, bovengrondse en ondergrondse constructies in functie van 
buffering en infiltratie van hemelwater zijn toegelaten. 

7.6 Inrichting
De inrichting van de waterweg en zijn aanhorigheden (de waterlijn, het jaagpad, 
de water- en landtalud, de teengracht, en een kleine strook grond) gebeurt 
volgens de richtlijnen van waterwegbeheerder WenZ. 

8. zone voor groen hoofdcategorie: overig groen

8.1 De zone is bestemd voor de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van 
een groenzone. 

De zone dient een publiek karakter te hebben.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn om deze 
bestemmingen te realiseren zijn toegelaten.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor zover 
de ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhistorische waarden, 
horticulturele waarden, landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied 
bewaard blijven.

8.2 Deze zone is bouwvrij met uitzondering van 
• inrichtingen en constructies van openbaar nut en algemeen belang, 
• kleine constructies in functie van het recreatieve gebruik en onderhoud van 

de groenzone,
• ondergrondse constructies en installaties in functie van het 

geautomatiseerde transport van goederen tussen de aanpalende zones (zie 
“5. zone voor bedrijvigheid” op pag. 68)(zie “7. zone voor waterweg” op 
pag. 69).

• een boven het maaiveld verheven constructie of installatie in functie van 
het geautomatiseerde transport van goederen tussen de aanpalende zones 
(zie “5. zone voor bedrijvigheid” op pag. 68)(zie “7. zone voor waterweg” 
op pag. 69), voor zover deze kan functioneren en bestaan zonder 
blijvende schade aan te richten aan de groenzone of de ontwikkeling van de 
groenzone te belemmeren.

De bestaande ondergronds pompinstallatie die het transport tussen de aanpalende 
zone voor waterweg en zone voor bedrijvigheid regelt, kan behouden blijven en 
vernieuwd worden.

Ook een geautomatiseerde, bovengrondse transportband boven de groenzone is 
mogelijk, indien deze de kwaliteit van de groenzone niet aantast en de ontwikkeling 
van de groenzone niet belemmert.

8.3 Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet 
overschreden wordt, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen 
eveneens toegelaten:

• het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur voor het al dan 
niet toegankelijk maken van het gebied voor educatief of recreatief 
medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden 
voor niet-gemotoriseerd verkeer

De fiets- en wandelpaden moeten worden aangelegd met waterdoorlaatbare 
materialen.

Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken bestaat onder 
meer uit: toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen, …
Kleinschalige infrastructuur voor natuureducatie is bijvoorbeeld: informatieborden, 
verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten, …
Kleinschalige infrastructuur voor recreatief medegebruik: zitbanken, picknicktafels, 
vuilnisbakken, …
Niet-gemotoriseerd verkeer is onder meer: wandelen, fietsen, ...

8.4 Werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen 
van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke 
overstromingsgebieden zijn toegelaten, voor zover de technieken van 
natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.

Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen 
van overstromingen buiten de natuurlijke overstromingsgebieden of het voorkomen 
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de 
stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als afwegingselement 
gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde 
werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen.
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9. overdruk: bestaand gebouw
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9.1 Binnen het gebied dat in overdruk is aangeduid, zijn volgende functies 
toegelaten:
• gemeenschapsvoorzieningen
• aan het wonen gerelateerde functies

Deze functies zijn enkel toegelaten indien:
• deze functies binnen de bestaande bebouwing ondergebracht kunnen 

worden
• er voldoende parkeerplaatsen kunnen worden voorzien ter ondersteuning 

van deze functies, en dit binnen het gebied dat in overdruk is aangeduid 
of op aanpalende terreinen (mits voorleggen van een overeenkomst 
hieromtrent)

Handelsfuncties of autonome kantoren zijn niet toegelaten.

Gemeenschapsvoorzieningen: bijvoorbeeld ook functies gerelateerd aan het 
aanpalende woonzorgcentrum, of parkeren ten behoeve hiervan.
Aan het wonen gerelateerde functies: bijvoorbeeld vrije beroepen, ... 
Ook serviceflats kunnen binnen deze overdruk.

Er moet minstens voldaan worden aan de parkeernormen, zoals omschreven in 
voorschrift 0.6 (zie “0.6” op pag. 60).

9.2 Indien de functie gevestigd binnen deze overdruk een functionele relatie heeft 
met het aanpalende woonzorgcentrum, dient de toegang voor gemotoriseerd 
verkeer ook via het aanpalende woonzorgcentrum te verlopen. 

10. overdruk: autonome kantoren (indicatief)
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10.1 T.h.v. deze overdruk zijn autonome kantoren toegestaan, op voorwaarde dat aan 
onderstaande voorwaarden voldaan wordt:
• er worden geen loketfuncties uitgeoefend
• de totale vloeroppervlakte van de kantoren blijft beperkt tot max. 1.500m²
• er worden 4 parkeerplaatsen per 100m² kantooroppervlakte voorzien op 

eigen terrein
• de ontsluiting van de parking gebeurt rechtstreeks naar de rotonde 

Harelbeeksestraat

Er is geen bedrijfswoning toegelaten bij deze kantoren.

De ontsluiting van de autonome kantoren naar de rotonde kan gerealiseerd worden 
via een nieuw aan te leggen weg die aansluit op de rotonde, en waarop ook andere 
bedrijven kunnen aantakken. Een ontsluiting van de kantoren in noordelijke richting 
naar de Harelbeeksestraat (tussen de bestaande woningen in) behoort evenwel 
niet tot de mogelijkheden. De huidige ontsluting bij het kantoor kan dus niet meer 
gebruikt worden i.f.v. autonome kantoorfuncties.

10.2 Deze overdruk is indicatief, en kan verschuiven over een afstand van maximum 
30 m. 

11. overdruk: groene bouwvrije strook
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11.1 Het gebied dat in overdruk is aangeduid, is specifiek voorbehouden voor de 
ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van:
• hoog- en laagstammige groenelementen en gras, in functie van het behoud 

van een groene bouwvrije strook
• wegeninfrastructuur en aanhorigheden 
• afwateringsgrachten, beken, waterinfiltratievoorzieningen en 

waterbufferbekkens, die noodzakelijk zijn voor het behoud van het 
waterbergend vermogen van het aanpalende woongebied

De zone kan een publiek of een privaat karakter hebben.

De waterinfiltratievoorzieningen en waterbufferbekkens moeten volgens de vigerende 
wetgeving inzake de vertraagde afvoer en buffering van hemelwater worden 
aangelegd. 

11.2 Het gebied ter hoogte van de overdruk is bouwvrij.

11.3 Het gebied is enkel toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer voor de ontsluiting 
van de aangelanden.

12.	overdruk:	op	te	heffen	verkavelingsvergunningen
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12.1 De in overdruk aangeduide verkavelingsvergunningen en de bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften worden opgeheven.
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13.	overdruk:	voetgangers-	en	fietsersverbinding	(indicatief)
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van: XX maand XXXX

Aurelie Van Obbergen Frans Ramon

Veronique Vanhoutte

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bestaat uit de volgende niet te scheiden onderdelen:
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- verordenend grafisch plan
- grafisch register plancompensatie

- onderzoek tot MER (MER-screening)
- MER ontheffing
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13.1 De aslijn geeft symbolisch aan waar een verbinding voor voetgangers en 
fietsers moet aangelegd of behouden worden. De exacte ligging van het tracé 
is vrij te bepalen. De aslijn kan verschuiven over een afstand van maximum 30 
m. 

13.2 De verbinding heeft een openbaar karakter en is steeds toegankelijk. 
Deze verbindingen zijn niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, met 
uitzondering van hulpdiensten.

13.3 De verbinding is minimaal 6 m breed. De verharding is minimaal 2 m breed.

De voetgangers- en fietsverbinding tussen de Doornenstraat en het jaagpad 
dient minimaal 20 m breed te zijn, en te worden ingevuld als een kwalitatieve 
groene ruimte. Deze verbinding dient over een breedte van minimaal 4 m te 
bestaan uit draagkrachtige materialen in functie van de toegankelijkheid voor 
de hulpdiensten. 

14. overdruk: erfontsluiting (indicatief)
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- verordenend grafisch plan
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14.1 De overdruk geeft symbolisch aan waar een ontsluiting voor gemotoriseerd 
verkeer moet worden aangelegd in functie van aanpalenden. De exacte ligging 
van het tracé is vrij te bepalen. De aslijn kan verschuiven over een afstand van 
maximum 20 m. 

14.2 De ontsluiting heeft een openbaar karakter en moet steeds toegankelijk zijn, 
minstens voor de aangelanden.

Het openbaar karakter betekent niet noodzakelijk dat de grond ook in openbare 
eigendom moet zijn of komen. De grond op zich kan privé-eigendom blijven. 
Eventuele overeenkomsten kunnen vastgelegd worden d.m.v. een akte (bvb. 
erfdienstbaarheid, ...)

14.3 Indien max. 5 woningen ontsloten worden:
De ontsluiting is minimaal 5 m breed. De rijweg is maximaal 3 m breed.
Indien meer dan 5 woningen ontsloten worden: 
De ontsluiting is minimaal 8 m breed. De rijweg is maximaal 5 m breed.

Doorgaand verkeer mag niet mogelijk zijn.

14.4 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting 
van de erfontsluiting, die is aangepast aan de functie en het verblijfskarakter 
van de weg.
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15. overdruk: zeer waardevolle bebouwing
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15.1 De met dit symbool aangeduide relicten hebben erfgoedwaarden. Het behoud van de 
totaliteit van het relict en het herstel van de erfgoedwaarden moet maximaal worden 
nagestreefd.  

Enkel onderhouds- en instandhoudingswerken die het behoud en/of herstel van de 
erfgoedwaarden beogen zin toegelaten. Uitbreidingen, verbouwingen en renovaties zijn 
toegestaan indien volgende elementen gerespecteerd worden:

• Er dient zoveel mogelijk terug te worden gegaan naar de authentieke toestand 
voor wat de voorgevel betreft. Storende ingrepen moeten weggewerkt worden 
of zodanig ingepast of verbouwd worden dat ze het geheel van het bouwwerk 
ondersteunen.

• De authentieke kleur en materialen dienen te worden toegepast. Bij werken aan 
hellende daken zijn enkel de oorspronkelijke of soortgelijke kleur en materialen 
toegelaten. 

• Zijn verboden in de gevel(s) zichtbaar vanaf het openbaar domein, tenzij herstel 
in de oorspronkelijke toestand beoogd wordt:

• het bepleisteren of schilderen van de gevel;
• het aanbrengen, vervangen (tenzij restauratie-herstel), afdekken of 

wijzigen van decoratieve elementen, smeedijzer of beeldhouwwerk; 
• het vergroten of verkleinen van raam- en deuropeningen.

Herbouwen is enkel toegestaan na calamiteiten buiten de wil van de eigenaar en met quasi 
vernietiging van het gebouw tot gevolg. Herbouwen is bovendien enkel toegestaan op 
dezelfde plaats en binnen het bestaande, vergunde volume.

De gevels palend aan het openbaar domein kunnen, behoudens bij overmacht, niet 
gesloopt worden.

Bij de zeer waardevolle gebouwen wordt gestreefd om de authentieke situatie te bewaren of te 
herstellen. Hierbij moeten alle ingrepen gebeuren met respect voor het authentieke karakter 
van het gebouw. 

Onder overmacht wordt bijvoorbeeld begrepen: brand, stormschade, ...

16. overdruk: waardevolle bebouwing
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16.1 De met dit symbool aangeduide relicten hebben erfgoedwaarden. Het behoud van de 
verschijningsvorm en het karakter van het relict en het herstel van de erfgoedwaarden 
moet worden nagestreefd.  

Uitbreidingen, verbouwingen en renovaties zijn toegestaan indien volgende elementen 
gerespecteerd worden:

• Er dient zoveel mogelijk het karakter en de verschijningsvorm behouden te 
blijven. Storende ingrepen moeten weggewerkt worden of zodanig ingepast 
of verbouwd worden dat ze het geheel van het bouwwerk ondersteunen. Het 
gebruik van een  moderne eigentijdse vormentaal is mogelijk.

• Er kunnen naast de authentieke materialen en kleuren ook een moderne 
eigentijdse materiaal- en kleurgebruik worden toegepast op voorwaarde dat ze 
integreerbaar zijn of dat ze het karakter van het gebouw versterken (accenten 
leggen).  Het volledig wegstoppen van de voorgevel is niet integreerbaar.

• Zijn toegelaten in de gevel(s) en daken zichtbaar vanaf het openbaar domein:
• het herstel in de oorspronkelijke toestand
• het vergroten of verkleinen van raam- en deuropeningen op voorwaarde 

dat deze geïntegreerd zijn in de verticale of horizontale geleding van de 
gevel;

• nieuwe gevelopeningen op voorwaarde dat deze geïntegreerd zijn in de 
verticale of horizontale geleding van de gevel; 

• nieuw materiaalgebruik voor het schrijnwerk.

De gevels palend aan het openbaar domein kunnen, behoudens bij overmacht, niet 
gesloopt worden.

Bij de waardevolle gebouwen is het vertrekpunt niet zozeer een beschermingsreflex van 
de individuele bouwkundige kernmerken, maar wel het respect voor het karakter en de 
verschijningsvorm. Onder respect voor het karakter en de verschijningsvorm wordt verstaan 
dat de hoofdeigenschappen die karakteristiek zijn voor de bestaande gebouwengroep, zoals 
het globaal uitzicht en de typologie dienen te worden gerespecteerd. Dit sluit echter niet uit dat 
bij verbouwing of uitbreiding een moderne eigentijdse vormentaal en/of materiaalgebruik kan 
worden gebruikt.

Het geven van een meer open karakter aan de gevels om meer licht, lucht en ruimte te hebben 
is dus zeker toegelaten, evenals het plaatsen van dakvlakvensters mits dit op een esthetisch 
verantwoorde manier gebeurt, met respect voor de verschijningsvorm van de bestaande 
gebouwengroep.

16.2 Van het behoud van het bouwkundig erfgoed kan worden afgeweken indien in een 
gemotiveerde nota bij de bouwaanvraag kan worden aangetoond dat de werken voor het 
behoud te ingrijpend zijn vanuit bouwtechnisch oogpunt en niet in verhouding staan tot de 
erfgoedwaarde van het gebouw. 
Dit kan bijvoorbeeld gaan om de aanwezigheid van huiszwam, vergevorderde betonrot, ... 

Dit kan bijvoorbeeld gaan om de aanwezigheid van huiszwam, vergevorderde betonrot.
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17. overdruk: behoud bestaande waterpartij
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17.1 De in overdruk aangeduide bestaande waterpartij dient behouden te blijven.

18. overdruk: aantal bouwlagen en bebouwingspercentage
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18.1 Binnen het gebied dat in overdruk is aangeduid, worden het aantal 
bouwlagen en het bebouwingspercentage opgelegd zoals weergegeven in het 
overdruksymbool.

Aantal bouwlagen - ...BL

Enkel de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag.  

Bijkomende (half-)ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee 
als bewoonbare bouwlaag. Een half-ondergrondse bouwlaag komt maximum  
1 m boven het maaiveld.

De gelijkgrondse bouwlaag heeft een maximale bruto-hoogte van 4 m; vanaf de 
eerste verdieping geldt een maximale bruto-hoogte van 3,5 m.

1BL
• Hoofdvolumes zijn maximum 1 bouwlaag hoog + 1 bewoonbare bouwlaag 

in een dakvolume, met teruggetrokken bouwlijn (i.c. een ‘penthouse’ 
onder plat dak). Deze dakverdieping moet binnen het gabariet van een 
denkbeeldig hellend dak (met een hellingsgraad van 45°) blijven.

• Nevenvolumes en bijgebouwen zijn maximum één bouwlaag hoog.
• Voor woongelegenheden grenzend aan de Lt-Gen. Gérardstraat zijn 2 

bouwlagen toegelaten, zonder dat de tweede bouwlaag een teruggetrokken 
bouwlijn dient te hebben.

2BL
• Hoofdvolumes zijn maximum 2 bouwlagen hoog + 1 bewoonbare bouwlaag 

in een dakvolume, met teruggetrokken bouwlijn (i.c. een ‘penthouse’ 
onder plat dak). Deze dakverdieping moet binnen het gabariet van een 
denkbeeldig hellend dak (met een hellingsgraad van 45°) blijven.

3BL
• Hoofdvolumes zijn maximum 3 bouwlagen hoog.
• Over maximum 50% van de bebouwde oppervlakte is een 4e bouwlaag 

toegelaten.

4BL
• Hoofdvolumes zijn maximum 4 bouwlagen hoog.

(Half-)ondergrondse bouwlagen: bvb. kelder, parkeergarage, ...

Verklarende schets:

45°
4.0

Verklarende schets:

45°

Bebouwingspercentage - ...%
De maximale terreinbezetting “bebouwing” bedraagt ...%.

Voor de terreinbezetting “bebouwing” worden alle bovengrondse bebouwing en 
alle niet-waterdoorlaatbare verharding in rekening gebracht. 

De terreinbezetting wordt berekend per geheel van percelen in dezelfde 
eigendom en binnen de zone.


