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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: beeldkwaliteit, zuinig en compact 
ruimtegebruik, inpassing in de landschappelijke context, impact op de 
verkeerssituatie, kwalitatief en gepast materiaalgebruik, privacy en bezonning.

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.

De kwaliteit van het openbaar domein wordt beoordeeld in relatie tot de functies en 
de bebouwde omgeving die erbij aansluiten. 

Zuinig en compact ruimtegebruik: dit heeft ondermeer betrekking op het bundelen, 
stapelen of schakelen van bouwvolumes.

Inpassing in de landschappelijke context: dit gaat niet enkel voor aanbrengen van 
buffergroen, maar dit kan ook bijvoorbeeld worden nagestreefd door het kwaliteitsvol 
afwerken van gevels, het beperken van kleur- en materiaalgebruik, het creëren van 
contrasten tussen bebouwing en beplanting, ... 

0.2 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. 

Enkel omwille van ‘algemeen belang’ kunnen constructies en inrichtingen 
van openbaar nut afwijken van de gestelde voorwaarden in de betreffende 
bestemmingszone.

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

0.3 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: opvangen hemelwater voor herbruik, infi ltratie in de grond, buffering 
van het verzamelde regenwater.

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.

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

0.4 Publiciteit 

Publiciteit dient maximaal geïntegreerd te zijn in de globale architectuur van de 
inrichtingen en constructies. Dit aspect maakt integraal deel uit van de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunning.

Publiciteit: reclamepanelen op de gevels, vlaggenmasten, losstaande 
publiciteitsborden en -kolommen.

9 .  V e r o r d e n e n d  g r a f i s c h  p l a n  e n  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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0.5 Inrichtingsstudie

Vergunningsaanvragen voor elk project gelegen binnen het plangebied van 
het RUP zijn steeds vergezeld van een inrichtingsstudie, hetzij een bestaande 
inrichtingsstudie, hetzij een nieuwe of aangepaste inrichtingsstudie. Daarbij 
dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de reeds gerealiseerde 
delen binnen het gebied. 

Deze inrichtingsstudie moet aantonen hoe de verschillende functies op het 
terrein worden ingeplant, hoe ze functioneren als een geheel en hoe het 
geheel zich kadert binnen de omgeving, rekening houdend met niveauverschil 
op het terrein, de aansluiting bij de bestaande bebouwing op de site en de 
toegankelijkheid vanuit de Balthazarstraat. 
Als specifi eke beoordelingscriteria moet worden aangetoond dat:
• kwalitatief wonen prioritair is in de zone 1, ongeacht de schaal van de aan 

wonen verwante activiteiten;
• een visuele kwalitatieve afwerking tussen zone 1 en zone 2 garant staat 

voor een beperking van de visuele hinder van de bedrijfsactiviteiten;
• een kwalitatieve inrichting van de verharding (in het bijzonder de 

parkeervoorzieningen) wordt voorzien in functie van alle verkeersmodi, met 
aandacht voor gebruik van waterdoorlaatbare verharding.

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van 
de vergunning. Het is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het 
licht van de goede ruimtelijke ordening.

Om zicht te krijgen op de totale ontwikkeling van het plangebied dient bij elke 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning een inrichtingsstudie worden gevoegd. 
Het betreft de weergave voor de inrichting van de zones 1,2,3 en 4.

In de zone 1 moet de functie wonen prioritair worden behandeld t.o.v. de andere 
functies. Dit betekent dat andere functies worden toegelaten, maar deze activiteiten 
het kwaliteitsvol wonen (voldoende buitenruimte, beperkte lawaaihinder, beperkte 
visuele hinder, ...) op de site niet mogen verhinderen.

Vooral bij gefaseerde ontwikkeling is het belangrijk dat de goedkeurende overheid een 
duidelijk beeld krijgt voor de totale inrichting van de site.

Alle verkeersmodi: d.i. gemotoriseerd verkeer, fi etsers, voetgangers.

1 Zone voor gemengde functies 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. Enkel 
functies die inpasbaar zijn in de woonomgeving worden toegelaten.

Onder aan het wonen verwante functies worden verstaan: buurtondersteunende 
kleinhandel, horeca, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen.

Volgende activiteiten worden niet toegelaten:

• kleinhandel met een bruto-vloeroppervlakte van meer dan 850 m²,
• grootschalige horeca en/of recreatie met hinder voor de omgeving.

De straatwand langs de Statiestraat moet met woningen worden afgewerkt, 
minstens op de verdiepingen. De aan wonen verwante functies mogen enkel op 
de gelijkvloerse verdieping worden voorzien.

Kleinhandelszaken zoals een Okay zijn mogelijk. 

Diensten: crèche, strijkatelier, ...

Kantoren: verzekeringsmakelaar, immokantoor, architectenbureau, ...

1.2 Woningtypologie

Volgende woningtypes zijn toegelaten: 
• gestapelde woningen of 
• meergezinswoongebouwen in aaneengesloten bebouwing.

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. 
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1.3 Bouwvoorschriften

Elke nieuw bouwproject binnen de zone moet als één architecturaal geheel 
worden uitgevoerd met een gevel gericht naar de Statiestraat.

Terreinbezetting
De maximum terreinbezetting voor de zone bedraagt 50%. 
Voor de terreinbezetting wordt alle bebouwing in rekening gebracht. 

Aantal bouwlagen
Hoofdvolume: 
• maximum 2 bouwlagen met een dakvolume of

maximum 3 bouwlagen met een plat dak.
• Een ‘bouwlaag’ is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw.

In het hoofdvolume heeft de gelijkgrondse bouwlaag een maximale hoogte 
van 4 m; vanaf de eerste verdieping geldt een maximale hoogte van 3,5 m. 

• Indien gekozen wordt voor hellend dak, dan is de maximum helling 45°. Het 
hellend dak zelf moet dominant zijn. 

Aan het hoofdvolume mag op het gelijkvloers een volume worden aangebouwd. 
De bouwhoogte van dit volume bedraagt maximum 5 m.
De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de 
inkomdorpel tot de kroonlijst.
De bouwhoogte van autostalplaatsen losstaand van het hoofdvolume bedraagt 
maximum 3 m.

Bouwdiepte
Verdieping: maximum 15 m.

Bouwlijn
De gevels langs de Statiestraat moeten op de verplichte bouwlijn worden 
uitgevoerd.

Toegang tot de gebouwen
Toegang tot de gebouwen in de Statiestraat wordt niet toegelaten voor 
kleinhandel. Een afwijking hierop kan enkel worden toegelaten bij een 
handelszaak met een beperkte verkeersaantrekking en mits een afdoende 
motivatie waaruit de noodzaak blijkt. Deze motivatie maakt onderdeel uit van de 
parkeernota (zie 1.4).

Buitenruimte meergezinswoongebouw
Elke individuele wooneenheid binnen de zone moet beschikken over een 
minimale buitenruimte van 10 m², in de vorm van een terras of (dak)tuin. Bij de 
gevel grenzend aan de Statiestraat blijven buitenruimtes binnen het gevelvlak. 
Deze inpandige buitenruimtes zijn maximaal 2,5 m diep. 

Om maximale vermenging van functies binnen de zone te garanderen dient elk nieuw 
project binnen de zone als één architecturaal geheel worden uitgevoerd. Binnen 
het gebouwenvolume zijn aan wonen verwante functies enkel toegelaten op de 
gelijkvloerse verdieping. Meedere losstaande gebouwen zijn binnen deze zone niet 
toegelaten, met uitzondering van autostalplaatsen (garages, carports).

Indien voor de zone met wisselbestemming wordt gekozen voor de bestemming 
gemengde functies dan geldt het voorschrift voor de terreinbezetting voor de totale 
oppervlakte.

Dakkappellen en dakuitbouwen zijn toegelaten, maar mogen het dakvlak niet 
overheersen.

Toegang tot de gebouwen is wel toegelaten langs de Statiestraat voor alle andere 
functies binnen deze zone.

1.4 Parkeren

wonen
Bij nieuwbouw dient per woonentiteit minimum twee parkeerplaatsen (waarvan 
minstens 1 overdekte plaats) op eigen terrein te worden voorzien. Ondergronds 
parkeren is toegelaten.
Er geldt ook een norm van minimum 2 fi etsstalplaatsen per wooneenheid. In 
het bijzonder bij meergezinswoongebouwen (appartementen) is het belangrijk 
om de fi etsstalplaatsen op goed toegankelijke locaties bij de toegang van de 
gebouwen te voorzien.

aan wonen verwante functies
De parkeervraag voor de aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen 
dient eveneens op eigen terrein te worden opgelost. 

Parkeren

Er dienen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein te worden aangelegd, om te 
voldoen aan de eigen parkeerbehoeften. 
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Er dienen ook maatregelen te worden genomen voor het fi etsparkeren. De 
fi etsstalplaatsen worden voorzien op goed toegankelijke en diefstalveilige 
locaties. Volgende norm is van toepassing voor alle aanverwante functies: 
2 fi etsparkeerplaatsen per 100 m² bruto-vloeroppervlakte.

parkeernota
Bij elke concrete stedenbouwkundige aanvraag voor een aan wonen verwante 
functie moet een parkeernota worden gevoegd.
In de nota worden de verwachte toekomstige ontwikkelingen en veranderingen 
beschreven. Hierbij gaat het voornamelijk om de impact van een mogelijke 
toename van de bezoekersaantallen van en naar de site. Dit verwachte aantal 
bijkomende bezoekers zal mogelijk ook een bepaalde impact hebben op het 
omliggende wegennet. 
Vervolgens dient de verwachte parkeerbezetting te worden gemotiveerd en 
moet er worden aangetoond hoe deze bezetting op een kwaliteitsvolle manier 
wordt aangelegd op de site.
De parkeernota wordt gevoegd bij de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning. Deze nota is een informatief document voor de 
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de 
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.

inrichting
Het parkeren in open lucht dient zoveel mogelijk in waterdoorlaatbare 
materialen worden uitgevoerd.

2 Zone voor lokale bedrijvigheid hoofdcategorie:  bedrijvigheid 

2.1 Bestemming

De zone is bestemd voor maximum twee kleinschalige lokale bedrijven. Ze 
hebben geen milieubelastend of milieuvervuilend karakter. De bedrijvigheid 
heeft een beperkt verkeersaantrekkend karakter.

Per bedrijf geldt een maximale perceelsoppervlakte van 2.500 m². 

Per bedrijf is één bedrijfwoning toegelaten met een maximum oppervlakte 
van 150 m². Het woonvolume dient te worden geïntegreerd binnen het totale 
volume van het bedrijfsgebouw.

Beperkt verkeersaantrekkend karakter: voor een lokaal bedrijf betekent dit gemiddeld 
1 toelevering/werkdag met groot vrachtvervoer en 5 à 10 toeleveringen/werkdag met 
klein vrachtvervoer.

2.2 Bouwvoorschriften

De maximale bouwhoogte bedraagt 7 m inclusief dakvolume. De hoogte van 
een gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot de 
kroonlijst. 

2.3 Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de kwalitatieve inrichting 
van de bedrijfssite: 
• Een goede integratie van de gebouwen in de ruimere omgeving, zowel 

voor wat betreft het materiaalgebruik als de inplanting op het terrein. 
Meer specifi ek moet omzichtig worden omgegaan met de aanwezige 
niveauverschillen op het terrein. 

• Een vlotte en veilige aansluiting voor gemotoriseerd verkeer op de 
Balthazarstraat.

• Voldoende ruimte voor het parkeren, stationeren en manoeuvreren van 
personen- en vrachtwagens op eigen terrein. 
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2.4 De opslag van goederen dient maximaal binnen de gebouwen te worden 
georganiseerd. De opslag in open lucht is slechts beperkt toegelaten onder de 
volgende voorwaarden:
• De opslag mag in geen geval het esthetisch aspect van de omgeving 

schaden. Men dient daartoe preventief de passende maatregelen te nemen.
• De opslag mag niet hinderlijk zijn voor de aanpalende gebouwen en de 

omgeving.
• De opslag mag niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein.

2.5 Parkeren

De parkeervraag voor bedrijvigheid dient op eigen terrein te worden opgelost. 
De parkeerbehoefte dient te worden gemotiveerd in een parkeernota die bij 
de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt gevoegd. Deze nota 
is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het 
oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede 
ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.
Er kan ook worden nagedacht over gegroepeerd parkeren voor de twee 
bedrijven.

Bij de berekening van het aantal parkeerplaatsen worden algemeen volgende 
vuistregels toegepast: 
• personeel: 1 parkeerplaats/100 m² werkvloer,
• minimum 2 parkeerplaatsen voor bezoekers.

2.6 Verharding

De zone mag volledig worden verhard. Waar mogelijk dient voor 
waterdoorlaatbare verharding worden gekozen.

3. Zone voor wisselbestemming hoofdcategorie: wonen

3.1 Deze zone is bestemd als wisselbestemming. 

Indien de zone wordt ingericht in functie van zone 1:
Indien voor (een deel of het geheel van) deze zone wordt gekozen voor 
de bestemming gemengde functies (zone 1), dan mag (dit deel of het 
geheel van) deze zone enkel worden verhard in functie van de geplande 
activiteiten. Bebouwing wordt niet toegelaten, met uitzondering van overdekte 
parkeerplaatsen in functie van het wonen binnen de zone 1. Indien technisch 
mogelijk dient voor waterdoorlaatbare verharding worden gekozen.

Indien de zone wordt ingericht in functie van zone 2:
Indien voor (een deel of het geheel van) deze zone wordt gekozen voor de 
bestemming lokale bedrijvigheid (zone 2), dan zijn de bestemmingsvoorschriften 
van zone 2 van toepassing. 

Naargelang de keuze voor één of twee bedrijfspercelen en/of de aan wonen 
verwante activiteit(en) die worden geplant op de site kan, binnen de zone voor 
wisselbestemming, meer of minder ruimte worden gegeven aan zone 1 of zone 2.

De invulling van deze fl exibele zone zal prioritair gebeuren in functie van het aantal 
parkeerplaatsen/manoeuvreerruimte die nodig zijn om de verschillende geplande 
activiteiten binnen de zone 1 optimaal te laten functioneren. 

In deze zone wordt enkel beperkte bebouwing toegelaten in functie van het parkeren 
(garages, carports) horende bij het wonen. 

3.2 De realisatie van deze zone kan gefaseerd worden uitgevoerd.

4 Zone voor groenaanleg hoofdcategorie: bedrijvigheid

4.1 Deze zone is bestemd voor de aanleg van een groenstrook met een breedte 
van 5 m. De strook maakt deel van de aanleg van de twee aangrenzende 
bouwzones. 

Deze groenaanleg is bedoeld om de twee aangrenzende bouwzones (zone 1, zone 2 
en zone 3) langs de zijde van de Balthazar kwalitatief in te kleden t.o.v. het openbare 
domein.

4.2 De strook dient te worden beplant met hoogstambomen, aangevuld met 
bodembedekkers, lage beplanting, gras of een combinatie ervan. De 
samenstelling van de groenaanleg moet bestaan uit een streekeigen bestand.
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4.3 De ontworpen groenzone dient te worden aangelegd uiterlijk in het plantseizoen 
dat volgt op het verlenen van de eerste stedenbouwkundige vergunning in 
functie van de ontwikkeling van het plangebied.

Indien de ontwikkeling van het plangebied gefaseerd wordt uitgevoerd, mag 
de groenaanleg eveneens in verschillende fases worden aangelegd. Dezelfde 
inrichtingsprincipes gelden wel voor gans de groenstrook.

Als voor de aanleg van de groenstrook wordt gekozen voor de aanplant van 
bomen op een welbepaalde afstand van elkaar, dan dient deze inrichting te worden 
gerespecteerd voor de volledige strook. Er kan enkel gemotiveerd worden van 
afgeweken.

4.4 Binnen deze zone zijn maximum 4 toegangen toegelaten met een maximum 
breedte van 5 m per toegang, met uitzondering van de draaicirkels, nodig 
voor het op- en afrijden van de site op de Balthazarstraat. Bij bundeling van 
meerdere toegangen is een maximum breedte toegelaten van 7 m.

De concrete positie van de verschillende toegangen dient te worden bepaald in 
functie van de totale inrichting van het plangebied.

Hierbij mag de groenaanleg de zichtbaarheid van de ontsluiting op de 
Balthazarstraat niet verhinderen.

5. Zone voor groenscherm hoofdcategorie: bedrijvigheid

5.1 Deze zone is bestemd voor groenscherm met het oog op het bufferen van de 
verschillende activiteiten ten opzichte van het aanpalende landschap. 

5.2 De bestaande aanwezige bomen en struiken dienen zoveel mogelijk te worden 
behouden. Indien, omwille van het bouwrijp van de site of omwille van 
natuurtechnische redenen, bomen en struiken dienen te worden gekapt, moeten 
nieuwe bomen en laagstamgroen worden aangeplant zodat de kwaliteit van het 
dichte buffergroen wordt hersteld. De samenstelling van de nieuwe aanplant 
moet bestaan uit een streekeigen bestand.

Natuurtechnische redenen: bomenziekte, kaprijpe bomen, dode bomen en struiken, 
...

5.3 Nieuwe aanplantingen, als gevolg van het bouwrijp maken van de site, moeten 
worden aangeplant uiterlijk het plantseizoen dat volgt op het verlenen van de 
eerste stedenbouwkundige vergunning voor de zone voor bedrijvigheid. 

5.4 Het bestaande waterreservoir mag in stand worden gehouden op voorwaarde 
dat de afwijking niet toeneemt. Indien het reservoir wordt afgebroken dan 
dienen op de leeggekomen plek nieuwe groenaanplantingen te worden voorzien.

5.5 De zone is niet toegankelijk, met uitzondering van een uitweg voor de 
aanpalende zone voor gemengd open-ruimtegebied (zone 6). Deze doorgang is 
enkel toegelaten, voor zover de zone 6 geschikt is voor landbouwactiviteiten en 
enkel indien er vandaag geen bestaande uitweg bestaat. 
De breedte van uitweg bedraagt maximum 4m.

Een bestaande uitweg tot zone 6 kan ook aanwezig zijn buiten de contour van het 
plangebied van dit RUP.

6 Zone voor gemengd open-ruimtegebied hoofdcategorie: landbouw

6.1 Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en 
recreatie nevengeschikte functies. Alle werken, handelingen en wijzigingen die 
nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten.

Het open-ruimtegebied is een bouwvrij gebied. Met uitzondering van 
infrastructuren voor het beheer en de inrichting van het gebied geldt een 
bouwverbod. 

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer en de inrichting van het gebied 
als open-ruimtegebied is mogelijk. Die infrastructuren zijn onder meer: afsluitingen, 
wandelpaden, keermuur, waterbuffering, speeltoestellen, zitbanken, ...
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6.2 De bestaande landbouwactiviteiten binnen de zone mogen behouden blijven, 
maar ze mogen niet uitbreiden. Er worden geen exploitatiebeperkingen 
opgelegd aan de agrarische activiteiten.

7 Zone voor openbare wegenis hoofdcategorie: lijninfrastructuur

7.1 Deze zone is bestemd voor 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 stationeer- en parkeerplaatsen, de wegsignalisatie en wegbebakening, de 
verlichting, de afwatering, de beplantingen, de geluidswerende constructies, 
voetgangers- of fi etsvoorzieningen, de plaatsing van zitbanken, muurtjes, 
kunstwerken, straatmeubilair.

7.2 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. 

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op 
de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, 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. 

Binnen deze zone is de bouw van kleine inrichtingen en constructies van 
openbaar nut en algemeen belang inbegrepen en toegelaten. 

Kleine inrichtingen en constructies van openbaar nut en algemeen belang zijn 
ondermeer bushokjes, elektriciteitscabine, fi etsenstallingen, infobord.

8 Overdruk: bouwvrije zone

8.1 Waar op het verordenend plan in overdruk een bouwvrije zone is aangegeven 
geldt een bouwverbod (inclusief verharding).

8.2 Er wordt enkel in beperkte mate verharding toegelaten, uitgevoerd in 
waterdoorlaatbare verharding, in functie van het toegankelijk maken van de site 
voor voetgangers en fi etsers.

In deze bouwvrije zone zijn ook geen parkeerstroken of toegangen voor 
gemotoriseerd verkeer toegelaten tot de zone 1.
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