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1. Situering
1.1. Ligging
De situering wordt weergegeven op volgende figuur:
figuur 01: situering plangebied - topografische kaart
Het plangebied van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr 16.1 Vichte – Parken
– Kerkdreef ligt in het centrum van Vichte, deelgemeente van Anzegem. Het ligt in de
spie gevormd door de Beukenhofstraat en de spoorlijn van Brussel naar Kortrijk, ten
westen van de N36.
Het plangebied van het RUP vormt de overgang tussen de bebouwde kern van Vichte en
het landbouwgebied ten zuiden ervan.

1.2. Begrenzing van het plangebied
De begrenzing van het plangebied is gebaseerd op de bestaande perceelsgrenzen van
de parken en op bestaande infrastructuren.
Concreet betekent dit dat in het noorden de grens gevormd wordt door de Kerkdreef
en de Beukenhofstraat. In het westen ligt de grenslijn op de perceelsgrens van
twee woningen die tussen het Beukenhofpark en de stationsomgeving liggen. In het
zuidwesten ligt de grens tegen een zone met bedrijven, die ook deel uitmaakt van
de stationsomgeving. In zuidelijke richting wordt het plangebied begrensd door de
spoorweg van Brussel naar Kortrijk. In het oosten en noordoosten ligt de grenslijn tegen
de gemengde bebouwing van Vichte—centrum.
De grenslijnen zijn afgestemd op de begrenzing van de omliggende, in opmaak zijnde
RUP’s namelijk het RUP nr. 14.1 Vichte - Plaats in het oosten en het RUP nr. 15.1. Vichte
- Stationsomgeving in het westen.

1.3. Onderwerp van het RUP
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 16.1 Vichte – Parken – Kerkdreef wordt
opgemaakt in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Anzegem.
Bedoeling is om een zekere differentiatie vast te leggen in een aantal parken van
Vichte-centrum. Het gaat om het Beukenhofpark, het Oude Kasteelpark en het nieuw
ecologisch park Vichte-Centrum.
Het plangebied maakt deel uit van het bestaande BPA nr. 17 Beukenhof, dat grotendeels
vervangen wordt door drie verschillende RUP’s namelijk het RUP nr 14.1 Vichte – Plaats,
het RUP nr 15.1 Vichte – Stationsomgeving en het RUP nr 16.1 Vichte – Parken –
Kerkdreef.
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2. Feitelijke toestand

figuur 02: feitelijke toestand

De feitelijke toestand wordt weergegeven aan de hand van volgende figuren:
figuur 02: feitelijke toestand
figuur 03: orthofoto
figuur 04: fotoreportage
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De onmiddellijke omgeving wordt in noordelijke en oostelijke richting vooral
ingenomen door woonwijken met zowel open als gesloten bebouwing. Ten noorden
van de Beukenhofstraat is er ook een site met gemeenschapsvoorzieningen (het
cultureel centrum De Stringe, de school, ...). In zuidelijke richting liggen er achter de
spoorwegbedding landbouwgronden en een woonwijk. Deze zijn niet te zien vanuit het
plangebied door de hoogte van het spoorwegtalud. In zuidwestelijke richting ligt de
stationsomgeving.
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2.2. Infrastructuur
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Het plangebied omvat verspreid over de hele ruimte een tweetal vrijstaande,
zonevreemde woningen met tuin, een cluster van woningen, een jeugdlokaal en vijf
historisch en architecturaal interessante bouwwerken. Twee van de sites met historisch
en architecturaal interessante bebouwing nl. het Beukenhof en het Oude Kasteel
bevinden zich midden in een park. In het Beukenhof is op vandaag een restaurant
gehuisvest. Het Oude Kasteel wordt gebruikt als woning. Daarnaast is er de Oude
Kerk van Vichte, die gebruikt wordt voor culturele activiteiten (zoals exposities,
voorstellingen, podia, ...). Tot slot zijn er nog twee historisch interessante gebouwtjes
aan de rand van het Beukenhofpark, die op vandaag als woning gebruikt worden.

Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Beukenhofstraat en de
Kerkdreef. Het profiel van de Beukenhofstraat bestaat uit een rijweg, iets verhoogde
fietspaden en voetpaden. Op bepaalde plaatsen zijn er parkeervakken voorzien.
De Kerkdreef, bestaande uit een rijweg en een voetpad aan één zijde, is in het deel
lopende van de cluster met woningen tot aan de Oude Kerk, omzoomd met oude
knoteiken. Op één van de percelen langs de Kerkdreef is een kleine parking aangelegd,
met daarachter woningen.
Verschillende wandel- en fietspaden doorkruisen het plangebied:
Langs de Kerkdreef is er naast de wegzate een wandelpad. Dit wandelpad loopt door
langs de kerk, richting Vichteplaats. Er is ook een pad dat vanaf de T-kruising in de
Kerkdreef in de richting van de bedrijven in de omgeving van het station loopt.
In noord-zuidrichting loopt een pad vanaf de Beukenhofstraat richting kasteeldomein,
langs het kasteeldomein loopt het verder tot onder de spoorweg waar het richting
woonwijk van de Nieuwstraat gaat.
In het Beukenhofpark zijn er verschillende wandelpaden. Het Beukenhofpark is
toegankelijk via twee toegangen in de Beukenhofstraat en één in de Kerkdreef.

Beukenhofpark

2.3. De open ruimte
Kasteelpark
e
vo

bedrijvigheid

tw
.
nr

De open ruimte in het plangebied bestaat uit weilanden, het Beukenhofpark, het Oude
Kasteelpark en een groen pleintje rond de Oude Kerk. Het Beukenhofpark is publiek
toegankelijk, het Oude Kasteelpark is privé-domein. Rondom het Oude Kasteel ligt een
sloot. Zowel in het Beukenhofpark als in het Kasteelpark staan hoogstammige bomen.
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Het landbouwgebied met weilanden wordt van noord naar zuid doorsneden door de
Kasselrijbeek. Naast de Kerkdreef is de Kasselrijbeek ingebuisd, in het landbouwgebied
is ze open en wordt ze omzoomd door beekbegeleidende begroeiing.
Open ruimte
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figuur 03: orthofoto
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figuur 04: fotoreportage

Foto 1: Zicht op het landbouwgebied tussen de bestaande parken met in de achtergrond de spoorweg
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Foto 2: Zicht op de woning tegen de spoorweg in de nabijheid van het kasteeldomein
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Foto 3: Zicht op de wandelweg naast de Kerkdreef en het achter de Kasselrijbeek liggende landbouwgebied
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Foto 4: Zicht op de Beukenhofstaat en het Beukenhofpark

Foto 5: Zicht op de aansluiting van de Kerkdreef op de Beukenhofstraat

Foto 6: Zicht op de parking langs de Kerkdreef

Foto 7: Zicht op de Kerkdreef met op de achtergrond de Kerk en het Oude
Kasteelpark (rechts)

Foto 8: Zicht op de wandelweg vanaf de Kerkdreef richting stationsomgeving

Foto 9: Zicht op het landbouwgebied vanuit het Beukenhofpark, richting spoorweg

Foto 10: Zicht op de jeugdlokalen bij het Beukenhofpark

Foto 11: Zicht op één van de ingangen naar het Beukenhofpark langs de
Beukenhofstraat

Foto 12: Zicht op het restaurant in het Beukenhofpark
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3. Juridische toestand
Type plan

Referentie

Gewestplan
(zie figuur 05)

Volgens het gewestplan van het arrondissement Kortrijk,
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 4 november 1977,
ligt het plangebied van het RUP nr. 16. 1 Vichte-ParkenKerkdreef in 6 verschillende bestemmingsgebieden zijnde:
woongebied, woongebied met culturele, historische en/of
esthetische waarde, parkgebied, natuurgebied, gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen
en landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

BPA (zie figuur 06)

BPA nr. 17 Beukenhof (M.B. 23/10/2000)

Aanpalende BPA’s

BPA
BPA
BPA
BPA

RUP

/

Goedgekeurde, niet
vervallen verkavelingen
(zie figuur 06)

/

Milieuvergunningen
(zie figuur 06)

/

Stedenbouwkundige
vergunningen
(zie figuur 07)

zonevreemde woning 1: wordt vergund geacht, daterend
van voor de wet op de stedenbouw (1962)

nr.
nr.
nr.
nr.

Waterlopen (categorisering)

Kasselrijbeek, 2e categorie, provincie West-Vlaanderen als
beheerder

VEN-gebied, IVON-gebied

/

Gemeentelijke verordeningen

/

Andere

/

4 Lendedreef
9 Schaliënhof
13 Overbeek
16 Vichte Plaats

zonevreemde woning 2:
wordt vergund geacht, daterend van voor de wet op de stedenbouw (1962)
19/06/1974: bouwen van een garage en uitvoeren van
kleine veranderingen
Beschermde monumenten, landschappen,
beschermde stads- en
dorpsgezichten
(zie figuur 08)

Beschermd monument: het Kasteel
Datum besluit: 04/05/1973
Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/1973
Beschermd landschap: omgeving van het Kasteel
Datum besluit: 04/05/1973
Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/1973
Beschermd monument: Sint-Stefanuskerk
Datum Besluit: 20/02/1939
Datum Belgisch Staatsblad: 31/03/1939
Beschermingsvoorstel: knoteikenrij langs de Kerkdreef

Inventaris van het
bouwkundig erfgoed
(zie figuur 08)

1. Beukenhofstraat nr. 43: Kasteel z.g. Beukenhof, conciërgewoning en koetshuis, alsook parkconstructies waaronder
ijskelder en houten paviljoen
2. Kerkdreef nrs. 42-44: samenstel van 2 arbeidershuizen
3. Kerkdreef z.nr.: kapel H. Jozef bij nr. 46

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied

/

Buurtwegen
(zie figuur 13)

Voetweg nr. 22
Voetweg nr. 23
Voetweg nr. 26
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figuur 05: juridische toestand - gewestplan
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figuur 06: juridische toestand - BPA nr. 17
Beukenhof

Legende
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figuur 08: juridische toestand - beschermde
monumenten en landschappen
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4. Planningscontext
4.1. Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het integrale grondgebied van
Anzegem gelegen is in het buitengebied; meer specifiek behoort Anzegem tot het grote
aaneengesloten gebied van de vallei van de Bovenschelde.
Anzegem is in het RSV ook geselecteerd als ‘specifiek economisch knooppunt’.
Voor het buitengebiedbeleid stelt het RSV de volgende doelstellingen voorop:
• het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies (landbouw, bos, natuur, wonen en werken op het niveau van het buitengebied) ;
• het tegengaan van de versnippering van het buitengebied ;
• het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied ;
• het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen ;
• het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied ;
• het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch
systeem ;
• het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied.

4.2. Relatie met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
West-Vlaanderen
Volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan maakt Anzegem deel uit van de
Interfluviumruimte, het grote open-ruimtegebied in het zuiden van de provincie tussen
Leie en Schelde. In de Interfluviumruimte wenst de provincie onder andere de openheid
van het golvend landschap te versterken. Hierbij is het vooral de landbouw die ervoor
kan zorgen dat de landschappelijke visuele openheid gevrijwaard wordt.
Vichte wordt in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRSWV) geselecteerd als bedrijfsondersteunend hoofddorp. De kern vervult een lokale
verzorgende rol voor wonen en werken.
Verder zijn er geen specifieke bepalingen uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan
West-Vlaanderen van toepassing op het plangebied. In het plangebied zijn er geen
provinciale selecties.

4.3. Relatie met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Anzegem werd goedgekeurd op 31 maart
2005.
1. Uit het richtinggevend deel zijn volgende passages van belang:
Globale visie voor het deelgebied Vichte-Engelhoek
RG p. 55: Voor het deelgebied Vichte-Engelhoek werd volgende visie opgebouwd:
“De bestaande, gefragmenteerde bebouwde kern van Vichte/Engelhoek moet
via reconversie, een gerichte verweving van functies, verdichting en inbreiding
geherstructureerd worden tot een bedrijfsondersteunend hoofddorp met enkele
waardevolle parken. Het hoofddorp Vichte/Engelhoek moet ondersteunend zijn op
vlak van wonen en werken in het buitengebied en dient een lokale verzorgende rol te
vervullen met diverse handels- en gemeenschapsvoorzieningen. De sterke economische
dynamiek van Vichte moet voornamelijk via de N36 geënt zijn naar de E17 (het op- en
afrittencomplex ‘Vichte-Deerlijk’)”.
De parken
RG p. 54-55: Bij de doelstellingen wordt onder andere het versterken van
Leiedal, augustus 2010

groenstructuren binnen de bebouwde kern en van de relaties met de omliggende
open ruimte vermeld. Dit houdt in dat de bestaande groenstructuren en parken in het
hoofddorp Vichte een kwaliteitsvolle leefomgeving bieden en aldus maximaal behouden
en zo mogelijk versterkt moeten worden.
RG p. 58: De parkgebieden van Vichte dienen gedifferentieerd te worden naar zowel
de functie als het karakter. De parken die deel uitmaken van het plangebied dienen als
volgt gedifferentieerd te worden:
• het publieke Beukenhofpark: met recreatieve functie, horeca, groenelandschappelijke en gemeenschapsfunctie (jeugdlokalen)
• het private Oude Kasteelpark: groene-landschappelijke functie, toeristischrecreatieve functie, residentiële functie en gemeenschapsfunctie (jeugdlokalen)
De groen-ecologische en landschappelijke kwaliteiten van deze parken moeten
maximaal behouden en zo mogelijk versterkt worden.
RG p. 58: Er kan een nieuw ecologisch park in Vichte-Centrum ingericht worden in
aansluiting met het Beukenhofpark en het Oude Kasteelpark, zoals dit voorzien werd
in het gemeentelijke natuurontwikkelingsplan. Dit nieuwe park dient een groenecologische, landschappelijke, recreatieve en eventueel een natuur-educatieve functie
te vervullen. De vallei van de Kasselrijbeek, die dwars doorheen dit gebied loopt,
dient een volwaardige groen-ecologische beekoeverzone te verkrijgen. En de visuele,
cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de Kerkdreef (met karakteristieke
bomenrijen), die ten noorden van dit nieuwe ecologische park Vichte-centrum loopt,
moet in stand gehouden worden.
RG p. 16: Het Oude Kasteelpark, het Beukenhofpark en het nieuw ecologisch park
Vichte-centrum worden geselecteerd als groenstructuren met een aanvullende
natuurwaarde. Dit betekent dat de groen-ecologische en landschappelijke kwaliteiten
van deze parken moeten behouden worden, in relatie tot de andere functies van deze
parken.
RG p. 44: De parken hebben, naast andere functies, een aanvullende toeristischrecreatieve functie.
RG p. 47: De parken hebben, naast andere functies, een aanvullende landschappelijke
waarde.
De Kasselrijbeek
RG p. 15: De Kasselrijbeek wordt geselecteerd als een lokale beekvallei. Beekvalleien
worden beschouwd als groen-ecologische en landschappelijke verbindingen binnen
een ecologisch netwerk. De beekvalleien moeten de dragers vormen voor integraal
waterbeheer, natuurontwikkeling en landschapsopbouw. Ze dienen ontwikkeld te worden
als groene corridors om het ecologisch netwerk tussen de bestaande boscomplexen en
groenstructuren te vervolledigen. Aldus dient het hele bekenstelsel te functioneren als
raamwerk van een samenhangend ecologisch netwerk. De beekvalleien moeten ook een
belangrijke functie vervullen in duurzaam integraal waterbeheer maar ze zijn ook uiterst
geschikt om een natuurlijk functie op te nemen door hun landschappelijke en biologisch
waardevol karakter te herstellen, te behouden en zo mogelijk uit te breiden. Langsheen
de beken dient voldoende aandacht besteed te worden aan het versterken van de
kleine landschapselementen. Er kan langs de beken een perimeter worden afgebakend,
waarbinnen de natuur en de waterevacuatie de hoofdfunctie hebben.
RG p. 46: De Kasselrijbeek wordt in de gewenste ruimtelijke landschappelijke structuur
geselecteerd als een hydrografisch lineair element.
RG p. 59: De vallei van de Kasselrijbeek moet als structurerende drager van de
groenvoorzieningen in de bebouwde kern van Vichte behouden worden en haar groenecologische en landschappelijke kwaliteiten zouden versterkt moeten worden. Deze
beekvallei geldt ook als een structurerend element tussen het deelgebied van VichteEngelhoek en de omliggende open-ruimtegebieden. Zowel ten noorden als ten zuiden
van de kern van Vichte kan deze beekvallei worden opgewaardeerd.
RG p. 76: Bij de maatregelen en acties bij de bebouwde kern van Vichte/Engelhoek,
wordt het opstellen van RUP’s voor het nieuwe ecologische park Vichte-centrum en voor
de differentiatie van de parken binnen de bebouwde kern van Vichte vermeld.
Gemeente Anzegem, RUP 16.1 Vichte Parken Kerkdreef
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figuur 09: GRS Anzegem Gewenste
ruimtelijke structuur van de bebouwde kern
van Vichte-Engelhoek

Legende
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Infrastructuur
RG p. 31/56: De Beukenhofstraat wordt geselecteerd als lokale weg categorie 1. Dit zijn
lokale verbindingswegen met een verbindende functie naar omliggende dorpskernen
en gemeenten. De Beukenhofstraat verbindt Vichte met Sint-Lodewijk en Zwevegem.
In het centrumgebied moet langs al deze wegen een doortochtenbeleid gehanteerd
worden: door de herinrichting van het openbaar domein met verkeersremmende
elementen (zoals poorten, verkeersplateaus, bermen, ...) en met veilige
fietsvoorzieningen en voetpaden moet de verblijfsfunctie langs deze wegen verhoogd
worden.
RG p. 42 + kaart gewenste ruimtelijke toeristische-recreatieve structuur: De Kerkdreef
en het pad langs het Oude Kasteelpark zijn geselecteerd als lokale recreatieve fiets- en
wandelroute.
RG p. 75: Bij de maatregelen en acties bij de gewenste ruimtelijke verkeers- en
vervoersstructuur, wordt het uitbouwen en vervolledigen van recreatieve fiets- en
wandelroutes vanuit de dorpskernen naar en doorheen de open ruimte van het ScheldeLeie interfluvium vermeld.
Bebouwing
RG p. 43: In het plangebied zijn drie gebouwen geselecteerd als cultuurhistorische,
toeristisch waardevolle gebouwen. Het zijn het Beukenhof, het Oude Kasteel en de Oude
Kerk van Vichte. Ze kunnen bijzondere ontwikkelingsperspectieven verkrijgen in functie
van een toeristisch-recreatieve of landschappelijke valorisatie van de plek. Hierbij
dient steeds de cultuurhistorische waarde van het gebouw te worden bestendigd. Deze
gebouwen worden ook als lokale puntrelicten of bakens geselecteerd in de gewenste
ruimtelijke landschappelijke structuur (RG p. 46). De architecturale, stedenbouwkundige
en/of landschappelijke kwaliteiten en de eigenheid van deze puntrelicten en bakens
moeten in stand gehouden worden om de oriënteringspunten (blikvangers) in het
landschap te vormen.
RG p. 75: Bij de maatregelen en acties bij de gewenste ruimtelijke landschappelijke
structuur, wordt het opstellen van een programma- en actieplan voor lokale puntrelicten
of bakens vermeld.
Specifiek beleidskader zonevreemde woningen
RG p. 19: Binnen het kader van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Anzegem
wordt een algemeen ruimtelijk beleid voor zonevreemde woningen opgesteld. De
aanpak is algemeen en situeert zich niet op perceelsniveau. De concrete aanpak dient in
de ruimtelijke uitvoeringsplannen (R.U.P.’s) vorm te krijgen.
De in het plangebied gelegen zonevreemde woningen kunnen ondergedeeld worden in
de in het structuurplan omschreven categorie A: “Woningen met oog op herbestemming
tot woonzone”. Dit zijn woningen die gelegen zijn in een dorpskern of nauw aansluiten
bij een dorpskern. De woningen voldoen immers aan volgende criteria:
• percelen met zonevreemde woningen die gelegen zijn in de dorpskern of nauw
aansluiten bij een dorpskern;
• zonevreemde woningen gelegen in de dorpskernen, maar in een verkeerd
bestemmingsgebied (bvb. in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut of in industriegebieden) en anderzijds zonevreemde woningen, gelegen in bvb.
agrarisch gebied, maar nauw aansluitend bij de dorpskern.
• de afstand van een zonevreemde woning tot de dorpskern om als woonzone bestemd
te kunnen worden, kan variëren in functie van de gewenste ruimtelijke structuur en de
visie van de deelgebieden. De afstand van circa 30 m wordt als leidraad gehanteerd.
• bij de herbestemming mogen geen nieuwe, bijkomende bouwpercelen
worden gecreëerd. De selectie gebeurt uiteraard op perceelsniveau. Het aantal
woongelegenheden moet dus beperkt blijven tot het bestaande aantal.
De in de categorie A onderverdeelde woningen kunnen ontwikkelen als woonzone. Men
kan m.a.w. instandhoudings-, onderhouds- en afbraakwerken uitvoeren, verbouwen,
herbouwen en ruim uitbreiden. En er kunnen – voor zover ruimtelijk aanvaardbaar
– gedeeltelijke functiewijzigingen (diensten, kantoren, horeca of kleinhandel) worden
toegelaten.
Omgeving
RG p. 56: Het plangebied grenst in noordelijke richting onmiddellijk aan het in het
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structuurplan benoemde centrumgebied (zie plan gewenste ruimtelijke structuur van de
bebouwde kern van Vichte/Engelhoek). Volgens het richtinggevend gedeelte moet het
centrumgebied een geconcentreerd gebied vormen, waar verschillende centrumfuncties
(behalve grootschalige industrie) met elkaar verweven kunnen worden en zich verder
kunnen ontwikkelen. In oostelijke en westelijk richting grenst het plangebied aan
een gebied van gemengde functies, waar een gelijkaardige verweving als in het
centrumgebied moet mogelijk zijn. De bestaande industriële en ambachtelijk bedrijven
kunnen zich ontwikkelen binnen de reeds voorziene zones. In zuidelijke richting grenst
het plangebied aan een verblijfsgebied, een gebied hoofdzakelijk bestemd voor het
wonen.
2. Uit het bindend gedeelte zijn volgende elementen van belang:
BG p. 4: opstellen van een RUP voor het nieuwe ecologische park Vichte-Centrum en
opstellen van RUP’s voor de differentiatie van parken binnen de bebouwde kern van
Vichte.

4.4. Relatie met het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan
In het GNOP van Anzegem, goedgekeurd door de gemeenteraad van 7 april 1997,
wordt vermeld dat Vichte de laatste jaren een sterke groei heeft gekend op vlak van
bebouwing. Daardoor is de open ruimte binnen de bebouwde sfeer in nauwe schoentjes
komen te staan. Een laatste kans om het oude centrum in verbinding te houden
met de open ruimte is het gebied achter het kasteel en de spoorweg, aansluitend op
de Kasselrijbeekvallei, te vrijwaren van bebouwing. Daarom werd de mogelijkheid
onderzocht voor de uitbouw van een educatief natuurpark en werd een voorstel voor de
inrichting ervan gedaan. De nabijheid van het Beukenhofpark biedt extra mogelijkheden
voor wat betreft natuur- en milieueducatie.
Bij de inrichting van een ecologisch park wordt gestreefd om een evenwicht te vinden
tussen de ecologische en de recreatieve functie van het gebied. Dit evenwicht moet
leiden tot een hoge belevingswaarde. Er moet een aantrekkelijk en gevarieerd geheel
ontworpen worden met diverse biotopen waar iedereen iets kan ontdekken tijdens zijn
bezoek aan het gebied. De ruimtelijke indeling en de aanleg wordt gebaseerd op de
plaatselijke situatie met zijn potenties. Er wordt een milieu gecreëerd voor de verdere
spontane vestiging van natuurelementen. Het beheer speelt hier dan verder op in om
de ecologische waarden te versterken. Het onderhoud gebeurt dan ook volgens de
principes van ecologisch groenbeheer.
Streefbeeld
Het gebied wordt gekenmerkt door relatief laaggelegen beekbegeleidende weilanden.
Het is dan ook gepast deze in het streefbeeld te integreren. Er kunnen bloemrijke hooien weilanden ontwikkeld worden en er kan aandacht worden besteed aan natte biotopen
(beken, poelen en vijvers).
Daarnaast is het belangrijk het gebied met schermgroen in te kaderen om visuele
hinder van aanpalende percelen (gebouwen) te minimaliseren. Er moet ook steeds
rekening gehouden worden met de educatieve rol van het gebied.
Hooiland/Weiland : Het creëren van bloemrijke hooilanden en/of weilanden gaat steeds
gepaard met een verschralingsbeheer. Daartoe kunnen verscheidene technieken
toegepast worden : verschralend maaibeheer, extensieve beweiding of afgraven van de
voedselrijke bovenlaag.
Het verwijderen van de bovenste laag is een zeer effectieve maatregel waarbij tevens
het gebied/perceel lager wordt gemaakt en dus ook vochtiger zal worden. Uiteindelijk
bekomt men op deze wijze een ideale uitgangssituatie voor bloemrijke hooilanden.
Deze hooilanden kunnen zich spontaan ontwikkelen waarbij reeds na enkele jaren
interessante resultaten worden gehaald. Het creëren van dergelijke hooilanden is niet
enkel interessant vanuit natuurontwikkelingsstandpunt, het biedt ook de bevolking
de mogelijkheid om de typisch plantengroei te leren kennen en het oogt visueel
bijzonder aantrekkelijk. Dergelijke hooilanden gaan meestal gepaard met een hoge
insectenrijkdom.
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figuur 10: inrichtingsplan “ecologisch parkgebied Vichte-Centrum: streefbeeld tot een
natuur-educatief park” uit het GNOP
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Beken : Het is aangewezen de Kasselrijbeek te integreren in het geheel. Een
herinrichting van oevers en beekprofiel zijn dan wel een vereiste. Over het ganse
traject kan er een geleidelijke overgang tussen water-oevervegetatie-hooiland/bos/park
gerealiseerd worden. Op beperkte gedeelten kan deze geleidelijke overgang uitgebreid
worden zodat een moerassige zone verkregen wordt. Hierbij zal overleg gepleegd
moeten worden met de provinciale technische diensten.

•

(toelagen in functie van het gewenste streefdoel)
de mogelijkheid voorzien voor beheersovereenkomsten

Poelen en vijvers : Het is aangewezen de lagergelegen plaatsen uit te graven tot
vijvers en/of poelen. Deze vijvers moeten natuurgericht aangelegd worden. Hierbij zal
bijzondere aandacht besteed worden aan de oevervegetaties.
Dergelijke waterige milieus vormen attractiepolen en zijn bijzonder goed in te schakelen
in het educatieve luik. De in het water levende dieren zijn bij kinderen bijzonder in trek.
Bij een natuurlijk ingerichte vijver is de aanwezigheid van eendenpopulaties uit den
boze.
Moeraszone : In het overgangsmilieu tussen water (poel, vijver, beek) en land kan een
moeraszone ontwikkeld worden. Dit biotoop herbergt andere planten en dieren dan de
vochtige hooilanden.
Bosjes en aanplantingen : Ter afwerking van het gebied is reeds een houtkant of heg
aangeplant langs de spoorlijn. Via een vergunningenbeleid dient de overgang tussen
de industriezone en dit gebied verder ingekleed te worden. Er wordt voorgesteld
enkele kleine bosjes aan te leggen ten einde een bosmilieu te creëren met de daaraan
gebonden vegetatie. Samen met de verspreide beplantingen kan een zo groot
mogelijke diversiteit aan boomsoorten worden aangeplant. Op die manier kan bv. een
bomenleerpad worden uitgewerkt dat vertrekt vanuit het Beukenhofpark.
Het is evident dat de boomsoorten allen moeten behoren tot de streekeigen flora.
Parkgebied-hoogstamboomgaard : Het kan niet de bedoeling zijn in het gebied enkel
oog te hebben voor natuur en natuureducatieve aspecten. Het aspect park is minstens
even belangrijk. Dit wil zeggen dat in het gebied mogelijkheden moeten geschapen
worden om aan passieve recreatie te doen. De aanleg van een parkgedeelte met
gazon mag dan ook niet ontbreken. In dit parkgedeelte kan evenwel aandacht besteed
worden aan een natuurvriendelijk beheer. Bepaalde gedeelten/hoekjes kunnen ingericht
worden volgens een bepaald thema vb. vlinderhoek, (geneeskrachtige) kruidentuin,
hoogstamboomgaard, ...
De aanleg van een openbare fruitboomgaard is niet enkel visueel aantrekkelijk (bloeiend
en structureel) maar verhoogt de natuurbelevingswaarde van het park (fruitpluk in
de herfst). Bij de verdere inrichting van het Beukenhofpark kan hiermee rekening
gehouden worden.
Ravotterrein : Om de natuurbelevingswaarde voor kinderen te verhogen kan een
perceel voorzien worden dat natuurlijk ingericht wordt maar voorzien kan worden als
speelterrein (kampen bouwen). Hierbij kan overtollige aarde afkomstig van afgravingen
of het graven van de vijvers verwerkt worden. In die zin kan de aanleg van het
speelterrein aan de sporthal te Vichte en vooral het speelterrein aan het voetbalplein in
de Lendedreef opnieuw geëvalueerd worden.
Leslokaal : Het voorzien van de nodige infrastructuur voor het begeleiden van scholen is
een belangrijke basis voor de ontwikkeling van het park. Een leslokaal met het nodige
didactisch materiaal is aan te raden. Dit kan verder uitgewerkt worden binnen de
gebouwen in het Beukenhofpark.
Infrastructuur en paden : De afwerking van de infrastructuur (banken, paden, ...)
kan best zoveel mogelijk met natuurvriendelijke materialen gebeuren. Voor de
toegankelijkheid van vochtige biotopen kan best gewerkt worden met knuppelpaden
(een pad opgesteld hoger dan het maaiveld, geconstrueerd uit hout).
Binnen het GNOP werden volgende zaken aangehaald die verder belangrijk zijn:
• overleg met de provinciaal technische diensten en de aangelanden inzake het
beheer van de Kasselrijbeek
• bij het beheer van het openbaar domein expliciet rekening houdend met de
gewenste natuurontwikkeling (nestkast Torenvalk, gebruik van herbiciden,
onderhoud spoorwegberm, fruitboomgaard, kruidentuin)
• het vergunningenbeleid (aanpalende bedrijven)
• aandacht schenken aan de ontwikkeling van gepaste Kleine Landschapselementen
Leiedal, augustus 2010
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5. Gewenste ruimtelijke structuur

figuur 11: gewenste ruimtelijke structuur

5.1. Parken

Kerkplein
Beukenhofpark

Legende

5.1.1. Beukenhofpark
Het Beukenhofpark (1) wordt uitgebreid met het stuk landbouwgebied dat ten zuiden
van het park ligt. Dit parkgebied zal voornamelijk een recreatieve (wandel)functie
en een groene landschappelijke functie krijgen. Daarnaast kan het ook zijn
gemeenschapsfunctie behouden: er wordt ruimte gegeven aan de jeugdbewegingen die
in aansluiting met de bestaande gebouwen, hun lokalen en ook hun speelruimte kunnen
uitbreiden (zoals ook voorzien werd in het bestaand BPA). In het stuk landbouwgebied
dat ten zuiden ligt en dat zal opgenomen worden in het park, wordt een vlindertuin,
ravotruimte en geboortebos voorzien. Het geboortebos wordt voorzien ter hoogte
van de begrenzing met de stationsomgeving, ter afwerking van deze met industriële
bebouwing verstoorde rand.

2a

ingekokerde Kasselrijbeek

1

Kasteelpark

3

beekbegeleidende begroeiing

2

bomenrij
station en omgeving
wandelpad

Parken

te
rB
en
oi
ts
tr
aa
t

ats

pla

hte

Vic
t

raa

ijst

f
dree
Kerk

tw

Vichteplaa

e
vo

water

selr

landbouw (weilanden)

in

at

ef
Kerkdre

ra

st

park en kasteeldomein

Kas

al

tple

st

aer

Op

Bek

spoorwegberm

Pe

raat
ofst
kenh
Beu

.
nr
22

e
vo
tw
eg

ts

.2
nr

voetweg nr.
23

eg

woningen

6

jeugdlokaal

Spoorlijn Kortrijk-Brus
sel

specifieke gebouwen
Lijnelementen

voetgangersverbinding

5.1.2. Oude Kasteelpark
In het private Oude Kasteelpark (2) wordt de residentiële en groene landschappelijke
functie bewaard. Deze functie kan uitgebreid worden met een toeristisch-recreatieve
functie, waarin het kasteel en de omliggende bebouwing een bepalende rol spelen.
Het semi-publieke parkje (2a) ten noorden van de toegangsdreef, speelt een rol in
de ontwikkeling van de omgeving van Vichte-Plaats (zie RUP 14.1 Vichte-Plaats).
Een zichtrelatie van en naar dit parkje naar Vichte-Plaats is wenselijk, het is dan
ook aangewezen dit terreintje een kwalitatieve invulling te geven zodat dit mogelijk
gemaakt wordt. Verder kan in dit parkje een beperkte terraszone voor de aanliggende
horecazaak ingericht worden. Aangewezen is wel dat de oude tuinmuur grotendeels (al
dan niet met beperkte hoogte en met openingen) behouden blijft bvb. als zitmuurtje.
5.1.3. Het nieuw ecologisch park
In de tussengelegen zone (3) kan, in aansluiting met het bestaande Beukenhofpark en
het Oude Kasteelpark en zoals omschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
en het GNOP, een nieuw ecologisch park ingericht worden. Het zal een ecologische,
landschappelijke en recreatieve functie te vervullen krijgen. In afwachting van de
realisatie van dit ecologisch parkgebied, kan de bestaande landbouwfunctie bewaard
worden, tot het College van Burgemeester en Schepenen beslist om de parkfunctie te
realiseren.
Ten opzichte van de spoorweg en het industrieterrein in het zuiden, kunnen houtkanten
en opgaand groen voorzien worden. Ten opzichte van de Kerkdreef en de waardevolle
knoteikenrij, dient opgaand groen vermeden te worden, om het visuele effect van de
knoteikenrij te bewaren.
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5.2. Lijnelementen

5.3. Bebouwing

5.2.1. Uitbouwen en vervolledigen van het wandelnetwerk
Het wandelnetwerk situeert zich op twee niveaus. Enerzijds zijn er de paden in de
parken en anderzijds zijn er de linken voor voetgangers en fietsers met de omgeving
(voetwegen). Zo wordt bijvoorbeeld het pad dat vertrekt vanaf het verlengde van
de Kerkdreef naar het station behouden en wordt ook het bestaande pad vanaf de
Kerkdreef langs het Oude Kasteelpark, die onder de spoorwegbedding naar de woonwijk
ten zuiden van de sporen loopt, behouden.

5.3.1. Beschermde gebouwen met ruimere mogelijkheden
In het plangebied liggen twee beschermde gebouwen met bijzondere waarde: het Oude
Kasteel en de Oude Kerk van Vichte. De cultuurhistorische waarde van deze gebouwen
moet bewaard worden. Deze gebouwen krijgen ruime mogelijkheden wat invulling
betreft. Naast een residentiële functie kunnen ze ook ingevuld worden met horeca of
eerder recreatieve functies.

5.2.2. Kasselrijbeek als groene corridor
De vallei van de Kasselrijbeek dient opgewaardeerd te worden. Ze dient uitgewerkt te
worden als een volwaardige groene corridor van het ecologisch netwerk in Vichte. Haar
landschappelijke en groen-ecologische kwaliteiten moeten versterkt worden. Langs de
beek wordt een perimeter afgebakend waarbinnen de natuur maar ook waterevacuatie
een hoofdfunctie hebben.
De Kasselrijbeek dient geïntegreerd te worden in de inrichting van het parkgebied.
Om haar een meer natuurlijk of meanderend verloop binnen het parkgebied te kunnen
geven, wordt de loop van de beek niet vastgelegd in een zone.
5.2.3. Behoud bomenrijen langs Kerkdreef
De Kerkdreef met zijn kenmerkende bomenrijen, vormt de grens tussen de parkgebieden en het centrumgebied van Vichte. Het beeld en het karakter van de Kerkdreef zijn
bijzonder en moeten bewaard worden.
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5.3.2. Bestendiging van de bestaande waardevolle bebouwing in het Beukenhofpark
De bestaande historisch en architecturaal interessante gebouwen die in het
Beukenhofpark liggen, moeten zeker behouden worden. Doordat het historisch gezien
waardevolle gebouwen zijn, kunnen ze ruimere functiemogelijkheden krijgen om op
die manier zeker hun bestaan te verzekeren, ook al liggen ze in parkgebied. Nieuwe
woningen en gebouwen in het park worden niet toegelaten.
5.3.3. Bevestigen van twee zonevreemde woningen
Bij het Kasteelpark zijn twee zonevreemde woningen (in parkgebied) gelegen. Voorstel
is deze woningen te behouden, gezien ze ruimtelijk gezien aansluiten bij de bebouwde
kern van Vichte maar ze weinig ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden te geven,
gezien hun ligging nabij het kasteelpark. Nieuwe woningen worden niet toegelaten.
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figuur 12: watertoetskaarten
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6. Plantoetsen
6.1. Watertoets
6.1.1. Terreinkenmerken
Het water van het plangebied loopt af naar de Kasselrijbeek. De Kasselrijbeek is een
beek van tweede categorie.
Ongeveer tweederde van het plangebied is mogelijk overstroombaar. De rechterkant
van de beek is overstroombaar vanuit de waterloop. De linkerkant van de beek en het
zuidoostelijke deel van het plangebied is overstroombaar vanuit de waterloop of door
afstromend water. De uiterste noordwestelijke hoek van het gebied is overstroombaar
door afspoelend hemelwater. (zie kaart 11)
De oostelijke kant, ongeveer tweederde van het gebied, is zeer gevoelig voor grondwaterstroming. De rest is matig gevoelig voor grondwaterstroming.
Het terrein helt naar het westen toe. De oostelijke kant en de westelijke kant zijn infiltratiegevoelig.
Vooral het gedeelte rond de spoorweg is erosiegevoelig.
6.1.2. Plantoets
Bebouwing en verharding. Er worden geen nieuwe gebouwen toegelaten in de
parken. De mogelijkheid bestaat dat in de verschillende zones een klein lokaal wordt
voorzien dat hoort bij de functie van de zone. Verder worden wandelpaden en fietspaden voorzien.
Reliëfwijziging. Dit kan in het kader van het RUP niet ingeschat worden.
Vegetatiewijziging. Indien er bijkomende lokalen of verharding wordt voorzien, zal dit
een omvorming zijn van wei- en akkerland. Hierdoor zal de infiltratie verminderen en de
afvoerhoeveelheid toenemen.
Zoneringsplan. Uit het ontwerp zoneringsplan van Anzegem behoren de meeste woningen tot het centraal gebied. Enkel de gebouwen in het kasteelpark en de woning in
de uiterste zuidoostelijke hoek dienen zelf in te staan voor een individuele zuivering.
6.1.3. Conclusie
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening vangt de effecten van het project grotendeels op.
Indien er verharding wordt aangelegd, bv. voor wandel-en fietspaden, dient de voorkeur
te gaan naar waterdoorlatende verharding.
Indien er gebouwen worden opgericht dient de voorkeur te gaan naar het gebied dat
niet overstroombaar is. Indien dit toch in het overstroombaar deel gebeurt, dient met
dit aspect rekening te worden gehouden.
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figuur 13: buurtwegentoets
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6.2. Buurtwegentoets
Volgens de atlas der buurtwegen zijn binnen het plangebied twee erkende voetwegen
gelegen, nl. voetweg nr. 22, voetweg nr. 23 en voetweg nr. 26.
Het tracé van voetweg nr. 22 wordt is nog aanwezig en is op het terrein waarneembaar.
Deze voetweg wordt bevestigd in het RUP.
Ook het tracé van voetweg nr. 26 is nog aanwezig en is op het terrein waarneembaar.
Deze voetweg wordt bevestigd in het RUP.
Het tracé van voetweg nr. 23 is daarentegen niet waar te nemen op het terrein. Deze
voetweg heeft geen functie meer aangezien men niet onder de spoorweg door kan ter
hoogte van de voetweg. Deze voetweg wordt dan ook niet bevestigd in het RUP.
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figuur 14: planmerscreening
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6.3. Screening plan-MER
Situering
Het RUP is niet van rechtswege planMER plichtig.
Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de Plan-MER-plicht want:
1. Art. 4.2.3, §2, 1° DABM Het RUP vormt geen kader voor de toekenning van een
vergunning voor de in bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van
10 december 2004 opgesomde projecten; Het RUP regelt het gebruik van een klein
gebied van lokaal niveau; Het RUP houdt een kleine wijziging in.
2. Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk betekenisvolle effect op
speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist is uit hoofde van het
artikel 36ter, §3, vierde lid van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (titel IV, artikel 4.2.1 van het decreet van 5 april
1995 houdende algemene bepalingen algemeen milieubeleid).
Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de Plan-MER-plicht en een kleine
wijziging inhoudt (art. 4.2.3 §3 D.A.B.M.) wordt voor betreffend plan op basis van een
screening geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan hebben.
Basisinformatie m.b.t. de screening
In functie van de inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten voor de verschillende effectdisciplines wordt naast de kaarten onder de hoofdstukken feitelijke en
juridisch toestand onder andere gebruik gemaakt van volgend kaartmateriaal:
• BWK,
• landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten,
• bodemkaart,
• Seveso-bedrijven.
Verloop procedure
Voor het voorliggende RUP is het onderzoek tot milieueffectenrapportage afgerond. Uit
dit onderzoek werd geconcludeerd dat voor het voorliggende RUP wordt, rekening houdend met de beperkte effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de huidige
referentiesituatie en de voorkomende milderende maatregelen en toepassing van de
geldende reglementering, geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.
De dienst MER heeft op 19/01/2009 formeel beslist dat er geen plan-MER dient opgemaakt te worden.
Volgende stappen werden doorlopen:
• verzoek tot raadpleging opstellen,
• verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde instanties,
• coördineren van de adviezen,
• einddossier overmaken aan de dienst MER,
• beslissing dienst MER op,
• openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER.
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7. Op te heffen stedenbouwkundige
voorschriften
Volgende stedenbouwkundige voorschriften worden met het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan opgeheven:
• De stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan goedgekeurd met K.B.
04/11/1977 en latere wijzigingen en gelegen binnen de begrenzing van het plangebied van het huidige ruimtelijke uitvoeringsplan.
• De stedenbouwkundige voorschriften van het BPA nr. 17 Beukenhof (M.B.
23.10.2000) voor de zones gelegen binnen de begrenzing van het plangebied van
het huidige ruimtelijke uitvoeringsplan.

8. Ruimtebalans
bestemming gewestplan

bestemming RUP

opp (m²)

woongebied

zone voor recreatief park

1.180 m²

landschappelijk waardevol
agrarisch gebied

zone voor landbouw met
nabestemming ecologisch park

63.000 m²

natuurgebied

zone voor landbouw met
nabestemming ecologisch park

9.237 m²

parkgebied

zone voor kerkdreef

784 m²

parkgebied

zone voor spoorinfrastructuur

2.122 m²

waardevol agrarisch gebied

zone voor landbouw met
nabestemming ecologisch park

59.892 m²

waardevol agrarisch gebied

zone voor openbaar park

7.205 m²

waardevol agrarisch gebied

zone voor spoorinfrastructuur

5.075 m²

woongebied met cultureel-historische en/of esthetische waarde

zone voor
gemeenschapsvoorzieningen

3.634 m²

woongebied

openbaar park

2.236 m²

woongebied

zone voor kerkdreef

2.302 m²

woongebied

zone voor landbouw met
nabestemming ecologisch park

2.033 m²

woongebied

zone voor openbaar park

1.436 m²
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figuur 15: planschade, planbaten, kapitaalsschade en gebruikerscompensatie
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9. Planbaten, planschade, kapitaalschade, gebruikerscompensatie
Conform Art. 2.2.2. §1, 7 van de Vlaamse Codex dient er in het RUP in voorkomend
geval, een register opgenomen te worden, al dan niet grafisch, van de percelen waarop
een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in artikel
2.6.4, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
Om een beeld te krijgen van de percelen die mogelijks in aanmerking kunnen komen
voor planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikercompensatie wordt de kaartlaag
met bestemmingen voor de inwerkingtreding van het RUP vergeleken met de kaartlaag
met de bestemmingen die in dit RUP worden voorzien.
Deze aanduiding is puur informatief en planologisch van aard. Er is geen onderzoek gebeurd naar de eigendomsstructuur, mogelijke vrijstellingen of uitzonderingsgronden.
Percelen die in aanmerking komen voor planschade
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het bestaande BPA nr. 17 Beukenhof (M.B. 23.10.2000) en de bestemmingen in het voorliggende RUP komen geen
percelen in aanmerking voor planschade.
Percelen die in aanmerking komen voor planbaten
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het bestaande BPA nr. 17 Beukenhof (M.B. 23.10.2000) en de bestemmingen in het voorliggende RUP komen geen
terreinen in aanmerking voor planbaten.
Percelen die in aanmerking komen voor kapitaalschade of
gebruikerscompensatie
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen het bestaande BPA nr. 17 Beukenhof
(M.B. 23.10.2000) en de bestemmingen in het voorliggende RUP komt het gedeelte dat
van zone voor landbouw naar zone voor landbouw met nabestemming ecologisch park
wordt omgezet in aanmerking voor kapitaalschade en gebruikerscompensatie.
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figuur 16: verordenend plan
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10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN
Zone 1: zone voor wonen met beperkte nevenfuncties
1

Bestemming
De zone is bestemd voor wonen met beperkte nevenfuncties. De hoofdfunctie is
wonen. De beperkte nevenfuncties mogen de woonfunctie van de omgeving niet
in het gedrang brengen.
Volgende nevenfuncties zijn toegelaten: kleinhandel, kantoren en diensten,
socio-culturele voorzieningen, berging en opslag.

2

hoofdcategorie: wonen
Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,
hobbylandbouw, ...
Nevenfuncties: private diensten en kantoren, zoals kapsalon, verzekeringsmakelaar,
apotheek,
Kleinschalige kleinhandel: buurtwinkel, bakker, ...

Nevenfuncties worden beperkt tot maximum 150 m² vloeroppervlakte
per perceel. In de bijgebouwen worden geen nevenfuncties toegelaten.
Enkel nevenfuncties, inpasbaar in de omgeving en met een beperkte
verkeersaantrekking worden toegelaten.

Socio-culturele voorzieningen: buurthuis voor senioren, voorzieningen voor jeugdwerking, volkstuintjes, ...

Naast het wonen met beperkte nevenfuncties is de zone ook bestemd voor
(groene en verharde) openbare ruimtes.

De ‘zone voor wonen met beperkte nevenfuncties’ omvat eveneens de aanleg en het
onderhoud van de openbare wegenstructuur, buurtspeelpleintjes, de publieke groenaanleg (parken) en alle aanhorige openbare nutsvoorzieningen.
Openbare verharde ruimten: (garage)straten, pleinen, parken, publieke parking,
voet- en fietspaden, …
Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, groenvoorziening, …
Aanhorige openbare nutsvoorzieningen: verlichting, straatmeubilair, bushaltes, elektriciteitscabines, rioleringen en andere ondergrondse constructies,...

In deze zone zijn alle boven- en ondergrondse werken toegelaten noodzakelijk
voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van het openbaar domein.
Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting
van het openbaar domein. Bij de aanleg van openbaar groen zal gebruik worden
gemaakt van streekeigen beplanting.
3

TOELICHTING

Inrichting
Eengezinswoningen zijn toegelaten in vrijstaande/halfopen/aaneengesloten bebouwing.
Meergezinswoningbouw/appartementsbouw/gestapelde woningbouw zijn niet
toegelaten.
De woningen hebben maximaal 2 bouwlagen en een bewoonbare dakverdieping.
Bij hellende daken wordt in het dakvolume één extra bouwlaag toegelaten.
Nevenfuncties worden enkel op de gelijkvloerse verdieping toegelaten.

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. Bij het ontwerpen van dergelijke woningen moet
extra aandacht worden besteed aan het wooncomfort en privacy van de woningen.
Deze woonvorm biedt een antwoord op de vragen van woonverdichting en –differentiatie.
Een bijgebouw is een van de woning losstaand volume opgericht in de tuin van het
perceel. Bijgebouwen zijn onder meer tuinhuizen, garages, serres, ... . Het bijgebouw
mag geen woonruimte (of nevenfunctie) bevatten.

Bijgebouwen hebben maximaal 1 bouwlaag en een dakvolume.
Een bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw.
Enkel de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Bijkomende ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten.
Dakterrassen zijn niet toegelaten.

Richtinggevend wordt meegegeven dat een gelijkgrondse bouwlaag een maximale
bruto-hoogte heeft van 4 m; vanaf de eerste verdieping geldt een maximale brutohoogte van 3 m.
Ondergrondse bouwlagen: kelder, parkeergarage, ...
Terreinbezetting: alle bebouwing, d.i. de woning met eventuele nevenfuncties en alle
bijgebouwen, exclusief verharding in de tuinzone.

De terreinbezetting bedraagt maximaal 60% per perceel.
Ten opzichte van de aanliggende parkzones (zone 2 en zone 3) moet een
beeldkwalitatieve afwerking, passend in de parkomgeving, voorzien worden.
Bebouwing op de perceelsgrens gevormd door deze zone met de parkzones moet
in baksteen uitgevoerd worden en mag maximaal één bouwlaag hoog zijn.
4

Bestaande vergunde bebouwing
Bestaande bebouwing die vergund (geacht) is, die afwijkt van de gestelde
bepalingen van bestemming of inrichting, mag behouden blijven en intern
worden verbouwd.
Uitbreiden of herbouwen van bestaande gebouwen buiten de gestelde
bestemmingsvoorschriften is niet toegestaan.
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Er moet aandacht zijn voor de landschappelijke integratie van de gebouwen naar de
omliggende zones. Dit betekent onder andere dat de gevels in kwalitatieve materialen
zoals baksteen moeten afgewerkt worden.

Bestaande vergunde bebouwing
Enkel vergunde constructies vallen onder deze regeling.
De bestaande bebouwing: het gaat hier zowel om het hoofdvolume als om de
bijgebouwen.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING

5

Opsplitsing van woningen omwille van sociale omstandigheden
Samenvoegen of opsplitsen van eengezinswoningen is niet toegestaan. Het is
wel toegelaten om binnen een eengezinswoning aparte woonruimten van beperkte oppervlakte voor zorgbehoevende personen te voorzien, voor zover hiermee geen volwaardige tweede eengezinswoning wordt gecreëerd en voor zolang
de zorgverstrekking duurt.

Opsplitsing van woningen omwille van sociale omstandigheden
Wanneer een bejaarde of een gehandicapt persoon (al dan niet familie) inwoont zodat
de bewoners van het huis zelf kunnen instaan voor de verzorging van de persoon (of
personen) in kwestie kan gesproken worden van particuliere zorgverstrekking. Grote
voordelen van deze woonvorm zijn enerzijds het streven van integratie van zorgbehoevenden (ouderen en gehandicapten), anderzijds het streven naar een vermindering van de behoefte aan, en de kosten van, professionele hulpverlening.
Een volwaardige nieuwe, bijkomende wooneenheid is niet toegelaten m.a.w. er zijn
geen afzonderlijke opritten, adressen, brievenbussen, ... mogelijk.

6

Parkeergelegenheid
Per individueel woonperceel moet minstens één garage/carport of standplaats in
open lucht worden voorzien.
De parkeervraag voor de nevenfuncties dient eveneens op eigen terrein opgelost
te worden. Een overzicht van de parkeerbehoefte en -aanbod dient te worden
gemotiveerd in een parkeernota die bij de aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunningen worden 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.

Parkeergelegenheid
Er dienen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd te worden, om te
voldoen aan de eigen parkeerbehoeften.

7

Perceelsbegrenzing
Perceelsbegrenzingen dienen in kwaliteitsvolle materialen te gebeuren. De
maximale hoogte van de perceelsbegrenzing bedraagt 2 m. In de voortuinstrook
dient de hoogte beperkt te blijven tot 0,60 m.

Perceelsbegrenzing
De perceelsbegrenzingen van tuinen kunnen onder meer bestaan uit beplanting, palen en draad, bakstenen muren, ...

8

Verharding
Monolithische/waterdoorlatende verhardingen zijn enkel toegelaten voor terrassen van beperkte omvang in nauwe aansluiting bij de woning en voor het toegankelijk maken van de verschillende gebouwen.
Niet-monolithische/waterdoorlatende verhardingen kunnen in de hele tuin voorzien worden.

Verharding
Verhardingen zoals asfalt, terrastegels, ... (monolithisch), zijn toegelaten voor het
toegankelijk maken van alle gebouwen op de site en voor terrassen aansluitend bij de
woning.
Kasseien en kiezels kunnen in de hele tuin voorzien worden.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN
Zone 2: zone voor openbaar park
9

TOELICHTING
hoofdcategorie: overig groen

Bestemming
De zone is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling
van een openbaar park. De zone heeft een sociale functie en is openbaar
toegankelijk.

Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het gebied wordt als randvoorwaarde ingeschreven.

Binnen de zone zijn natuurbehoud, bosbouw en landschapszorg nevengeschikte
functies. Zachte recreatie is toegelaten doch ondergeschikt. Alle werken,
handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn
toegelaten. Het aanleggen van sportvelden is niet toegelaten.

Bestaande historisch en architecturaal interessante gebouwen: het gaat om de
waardevolle bebouwing in het Beukenhofpark: het kasteel, de twee woningen aan de
Beukenhofstraat en het koetshuis (zie gewenste ruimtelijke structuur)

Zachte recreatie: wandelen, lopen, ravotten, ...

De bestaande jeugdlokalen: zie gewenste ruimtelijke structuur
De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor zover de
ruimtelijke samenhang, de cultuurhistorische waarden, horticulturele waarden,
landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied bewaard blijven.
De bestaande historisch en architecturaal interessante gebouwen moeten
bewaard worden. Alle werken voor het instandhouden en het onderhoud van de
gebouwen als het intern verbouwen en herbouwen zijn toegelaten. Ze mogen
uitbreiden met maximaal 10% van het bestaande volume. In deze gebouwen
kunnen behalve de activiteiten voor de realisatie van de bovenvermelde functies,
ook de volgende activiteiten toegelaten worden:
- wonen;
- horeca;
- diensten;
- nuts- en gemeenschapsvoorzieningen;
- socioculturele voorzieningen;
- kantoren;
- recreatievoorzieningen.
Het karakter, de verschijningsvorm en de architecturale kwaliteiten van de
bestaande vergund (geachte) bebouwing moet behouden worden.
De bestaande jeugdlokalen kunnen uitbreiden met maximaal 30%. Daarnaast
kunnen ook nieuwe lokalen voor jeugdbewegingen gebouwd worden in de
onmiddellijke omgeving van de bestaande jeugdlokalen met een globale
oppervlakte van maximaal 300 m². Ze hebben maximaal één bouwlaag en een
dakvolume.
Andere, nieuwe bijkomende gebouwen kunnen enkel opgericht worden in functie
van de exploitatie van het parkgebied en hebben een maximale oppervlakte van
50 m² en één bouwlaag.
10

Verhardingen
Verhardingen voor wandel- en fietspaden zijn toegelaten maar moeten in
waterdoorlatende materialen aangelegd worden.

11

Aanplantingen
De huidige hoogstammige bomen moeten bewaard blijven. Indien één van
de bomen sterft, dient deze door een boom van dezelfde soort vervangen te
worden.
Bijkomende aanplantingen moeten streekeigen zijn of moeten behoren tot de
typische en/of traditionele parksoorten.
Tegen de perceelsgrenzen van het openbaar park met de stationsomgeving, de
spoorweg en het industrieterrein dient een groenscherm voorzien te worden.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN
Zone 3: zone voor landbouw met nabestemming ecologisch park
12

TOELICHTING
hoofdcategorie: reservaat en natuur

Bestemming
De zone is bestemd voor de beroepslandbouw met de nabestemming ecologisch
park.
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de
landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten, met
uitzondering van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.
De volgende constructies geplaatst voor beroepslandbouw zijn wel toegelaten.
Ze worden niet als gebouwen en gelijkaardige constructies beschouwd: schuilhokken, plastictunnels, constructies voor oogstbescherming en constructies
voor kleinschalige energieopwekking die tijdelijk geplaatst worden of gemakkelijk verplaatsbaar zijn (bv kleinschalige zonnepanelen om bv een waterpomp
te laten werken in een weide of om stroom op te wekken voor schrikdraad) …
Serres daarentegen behoren tot de niet-toegelaten gebouwen en vergelijkbare
constructies.

13

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de volgende werken, handelingen en
wijzigingen eveneens toegelaten:
• het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op 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;
• het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen
en nutsleidingen;
• de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden.

14

Nabestemming
De nabestemming gaat in op het moment dat het College van Burgemeester en
Schepenen daartoe beslist. Deze nabestemming is onomkeerbaar.

Natuurbehoud, landschapszorg en recreatief medegebruik zijn ondergeschikte functies in het agrarisch gebied. Ondergeschikt betekent ‘van betrekkelijk minder grote
betekenis’.

In dat geval zijn natuurbehoud, bosbouw, educatie en landschapszorg
nevengeschikte functies. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig
of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten voor zover de ruimtelijke
samenhang, de cultuurhistorische waarden, horticulturele waarden,
landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied bewaard blijven.
Nieuwe gebouwen kunnen enkel opgericht worden in functie van de exploitatie
van het parkgebied en hebben een maximale oppervlakte van 50 m².
15

Verhardingen
Verhardingen voor wandel- en fietspaden zijn toegelaten maar moeten in
waterdoorlatende materialen aangelegd worden.

16

Aanplantingen
Nieuwe aanplantingen moeten streekeigen zijn.
Tegen de perceelsgrenzen van het ecologisch park aan de spoorweg dient een
groenscherm met opgaand groen voorzien te worden.
Ten opzichte van de Kerkdreef en de bestaande knoteikenrij dient een strook van
20 m gevrijwaard te worden van hoogstammig en opgaand groen.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN
Zone 4: zone voor park
17

Bestemming
Deze zone is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling
van een park.
Binnen de zone zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie
nevengeschikte functies. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of
nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten.

TOELICHTING
hoofdcategorie: overig groen
Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het gebied wordt als randvoorwaarde ingeschreven.
Recreatie moet hier verstaan worden in verhouding tot de andere functies van het
gebied. Het is een nevengeschikte functie en geen enige functie noch de enige hoofdfunctie.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor zover de
ruimtelijke samenhang, de cultuurhistorische waarden, horticulturele waarden,
landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied bewaard blijven.
18

Bestaande, beschermde kasteelgebouwen
De bestaande, beschermde kasteelgebouwen, de bestaande kasteeldreef
en de omwalling moeten behouden blijven. De bestaande, beschermde
kasteelgebouwen kunnen een woonfunctie, horecafunctie en/of dienstverlenende
functie hebben. Deze activiteiten mogen de onmiddellijke omgeving (het park)
niet verstoren door bvb. reuk- of lawaaioverlast.
De bestaande, beschermde kasteelgebouwen kunnen verbouwd en vernieuwd
worden. Ze mogen uitbreiden met maximaal 10% van het bestaande volume.
Het behoud van het karakter en de verschijningsvorm is een voorwaarde. De
onderlinge schikking en het architecturaal karakter van het kasteel moeten
echter bewaard worden. Instandhoudingswerken en renovatiewerken moeten
kaderen binnen de historische en culturele context van het geheel. Uitzondering
is enkel mogelijk in kader van de goede plaatselijke ruimtelijke ordening.

De bestaande, beschermde kasteelgebouwen zijn de gebouwen die beschermd zijn
volgens het besluit van 4 mei 1973.
Onder behoud van het karakter en de verschijningsvorm wordt verstaan dat de
hoofdeigenschappen die karakteristiek zijn voor de bestaande gebouwen, zoals
globaal uitzicht en typologie van de gebouwen, dienen gerespecteerd te worden.
Dit sluit echter niet uit dat bij verbouwing of uitbreiding een moderne eigentijdse
vormentaal en/of materiaalgebruik kan gebruikt worden, mits dit gebeurt in respect
met het bestaande en/of inpasbaar is in de omgeving.
Integratie in de omgeving houdt in dat de vormtaal (architecturale vormgeving:
stijlkenmerken, typologie, volumeverhoudingen en de schaal van het gebouw in zijn
omgeving …), het materiaalgebruik en het kleurgebruik het beeld van de omgeving
dienen te ondersteunen.

De verbouwde, herbouwde of uitgebreide bebouwing dient zich maximaal te
integreren in de omgeving. Hiertoe moeten duurzame en landschappelijk inpasbare materialen worden gebruikt.
19

Nieuwe bouwwerken
Nieuwe bouwwerken kunnen enkel opgericht worden in functie van de exploitatie
van het parkgebied en met een maximale oppervlakte van 50 m².

20

Bestaande vergunde bebouwing
De 2 woningen en de bebouwing buiten de bestaande, beschermde
kasteelgebouwen, die vergund (geacht) zijn, mogen behouden blijven.

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

Verbouwings- en vernieuwbouwwerken aan deze gebouwen zijn toegelaten.
De vergund (geachte) woningen kunnen tot 1000 m³ uitbreiden. Voor andere
constructies zijn geen uitbreidingen toegelaten. Nevenactiviteiten naast het
wonen zijn niet toegelaten.
21

Verhardingen
Verhardingen voor wandel- en fietspaden zijn toegelaten maar moeten in
waterdoorlatende materialen aangelegd worden.

22

Aanplantingen
De huidige hoogstammige bomen moeten bewaard blijven. Indien één van
de bomen sterft, dient deze door een boom van dezelfde soort vervangen te
worden.
Bijkomende aanplantingen moeten streekeigen zijn of moeten behoren tot de
typische en/of traditionele parksoorten.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN
Zone 5: zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen
23

Bestemming
De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen.

TOELICHTING
hoofdcategorie: gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen
De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen worden toegelaten ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer of het al dan niet
aanwezig zijn van winstoogmerk.

Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het
aanbieden van gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn
toegelaten.
24

Inrichting
De beschermde bebouwing moet bewaard worden en het karakter, de
verschijningsvorm en de architecturale kwaliteiten ervan mogen niet aangetast
worden. Instandhoudingswerken en renovatiewerken moeten kaderen binnen de
historische en culturele context van het geheel.
Ook de waardevolle bestaande begroeiing rond de bebouwing dient behouden te
worden.

25

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie
van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke
impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten minste
aandacht besteed aan:
• de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
• de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers,
bewoners of bezoekers;
• de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
• de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde
bestemmingen;
• de inpassing in de omgeving.

Activiteiten in de ‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen’ moeten beoordeeld worden
op hun verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en ruimtelijke impact betreft
(dit geldt dus voor alle toegelaten activiteiten).
Met inpassing in de omgeving wordt bedoeld de inplanting, het reliëf en de
bodemgesteldheid, het bouwvolume en het uiterlijk, ….van het project of gebouw.
De beoordeling gebeurt door de vergunningverlener. Het aanvraagdossier moet dus
afhankelijk van de beoogde ingreep de nodige elementen bevatten om de beoordeling
mogelijk te maken.

Hinderlijke activiteiten die veel verkeer genereren of stof, lawaai- of geurhinder
veroorzaken kunnen niet toegelaten worden.

Zone 6: zone voor Kerkdreef
26

Bestemming
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.

hoofdcategorie: lijninfrastructuur
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,
de geluidswerende constructies, voetgangers- of fietsvoorzieningen, de plaatsing van
zitbanken, muurtjes, kunstwerken, straatmeubilair.
Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden.

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.
27

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

28

Alle activiteiten en handelingen moeten gebeuren met het oog op het maximaal
behoud van de aanwezige knoteiken.

29

Inrichting
De wegenis dient ingericht te worden met een verblijfskarakter

36
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Kleine inrichtingen en constructies van openbaar nut en algemeen belang zijn
ondermeer telefooncel, elektriciteitscabine, fietsenstallingen, infobord.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN
Zone 7: zone voor openbare wegeninfrastructuur
30

Bestemming
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.

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

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.
31

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, telefooncel, elektriciteitscabine, fietsenstallingen, infobord.

32

Inrichtingsprincipes
De Beukenhofstraat dient ingericht te worden conform de categorisering van een
lokale weg type I.

Voor meer concrete inrichtingsprincipes wordt verwezen naar de nota “Categorisering
van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen” van Valère Donné, AWV
en naar het “Vademecum fietsvoorzieningen”.

Andere wegenis wordt ingericht met een verblijfskarakter.

Leiedal, augustus 2010
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING

Zone 8: zone voor spoorinfrastructuur
33

hoofdcategorie: lijninfrastructuur
Onder aanhorigheden van spoorwegen wordt onder andere verstaan:
spooruitrustingen zoals sporen, bovenleidingen, seininrichting, kabelwerken, alle
grond- en kunstwerken voor de realisatie van de dragende structuur, alle gebouwen
en andere constructies, met noodzakelijke toegangswegen, die verband houden
met het onderhoud en de exploitatie van de spoorlijn zoals tractie-onderstations,
sectioneerposten, seinposten, onderhoudsplatformen, dienstlokalen, communicatie,
alle toegangs- en langswegen ten behoeve van onderhouds- en veiligheidsdoeleinden,
alle voorzieningen op het gebied van veiligheid en eventuele ventilatie zoals
evacuatieschachten, afsluitingen, ventilatie-uitrustingen, de infrastructuren voor de
afwatering van de spoorbedding zoals grachten, duikers, pompstations.

Bestemming
Dit gebied is bestemd voor spoorinfrastructuur en aanhorigheden.
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de
aanleg, het functioneren of aanpassing van die spoorinfrastructuur 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.
Eventuele stopplaatsen/treinstations, voor zover die in de aangeduide strook te
lokaliseren zijn en voor zover hiertoe beslist wordt, worden toegelaten.
Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden.

Overdruk: Voetgangers- en fietsersverbinding (overdruk symbolisch)
34

9

De lijn geeft symbolisch aan waar een verbinding voor voetgangers- en fietsers
moet worden aangelegd.
De verbinding heeft een openbaar karakter en is steeds toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De fiets- en wandelassen zijn niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Overdruk: ruimte voor terrassen
35
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80% van de zone met overdruk kan voorzien worden van niet-waterdoorlatende
verharding ten behoeve van de horeca of andere functies aan de andere zijde
van de Kerkdreef.

Onderstaand beeld wordt voor ogen gehouden:

Parkeren van wagens is er niet toegestaan.
De muur aansluitend bij de bestaande terraszone dient tot op zithoogte
behouden te worden. Op bepaalde plaatsen kan ze doorbroken worden om de
doorgang naar de aanliggende horecazaken te verzekeren.

Overdruk: Kasselrijbeek
36

11

De overdruk duidt schematisch het beekprofiel van de Kasselrijbeek aan. De
waterloop dient behouden te worden maar kan verlegd worden. Enkel het beginen het eindpunt van het aangeduide tracé liggen vast.

De Kasselrijbeek dient geïntegreerd te worden in het geheel van het ecologisch park.
Een herinrichting van de oevers en van het beekprofiel (eventueel meanderend) is
een dan wel een vereiste.

Bij de herinrichting van het beekprofiel van de Kasselrijbeek moet er een
geleidelijke overgang tussen water-oevervegetatie-park gerealiseerd worden.
Langs de beek wordt een strook van 5 m afgebakend waarbinnen de natuur
maar ook waterevacuatie een hoofdfunctie hebben.
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