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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, kwalitatief openbaar domein, 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 desbetreff ende 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 buff ergroen, 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.

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, buff ering 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, buff ervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de verordening(en) ter zake.

0.4 Parkeervoorzieningen wonen
Bij nieuwbouwwoningen (niet sociaal) moeten er per nieuwe woongelegenheid minimum 1,7 parkeerplaatsen 
worden voorzien. 

Voor sociale nieuwbouwwoningen moet er per nieuwe woongelegenheid minimum één parkeerplaats worden 
voorzien.

Er geldt ook een norm van minimum 2 fi etsstalplaatsen per nieuwe wooneenheid.

Parkeervoorzieningen andere functies
De parkeervraag dient zowel voor gemotoriseerde voertuigen als voor fi etsen 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.

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

Waar ruimtelijk mogelijk, dient naast de oprit een extra parkeerpaats worden voorzien. De parkeerplaatsen 
moeten worden aangelegd in waterdoorlaatbare materialen. De parkeerplaats naast de oprit moet als groene 
parking (bv. grasdallen) worden voorzien. 

0.5 Perceelsafsluitingen
Perceelsbegrenzingen dienen in kwaliteitsvolle materialen te gebeuren. De maximale hoogte van de 
perceelsbegrenzing bedraagt 2 m. 
De perceelsbegrenzing aan het openbaar domein, het parkgebied of de spoorweg dient uitgevoerd te worden als 
bakstenen muur of als levende haag (eventueel gecombineerd met een staaldraadafsluiting).

Bij de inrichting dient met zorg te worden omgegaan met de perceelsbegrenzingen. Om deze reden worden 
geen houten panelen, doekafsluiting, kokosmatten ... toegelaten op de grenzen met het openbaar domein. Bij 
traditionele woningen met een voortuin wordt de tuinmuur of de haag bij voorkeur laag gehouden (bv. 
70 cm). 

11. Verordenend grafi sch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften
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0.6 Constructies en inrichtingen voor hernieuwbare energie
Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse constructies en inrichtingen voor 
hernieuwbare energie toegelaten, voor zover ze in hun uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan 
de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone. 
De inplanting van grote en middelgrote windturbines is niet toegelaten.

Voorbeelden van constructies en inrichtingen voor hernieuwbare energie zijn onder meer fotovoltaïsche 
panelen, zonneboiler, alternatief verwarmingssysteem d.m.v. warmtekrachtkoppeling, warmtepomp, 
warmtenetten ...  

0.7 Groen
Bij de inrichting, de aanleg en het beheer van groen moet ervoor gezorgd worden dat dit groen streekeigen, 
biodiversiteitsrijk en bij voorkeur bijenvriendelijk is.
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Zone 1: zone voor wonen in ruime zin hoofdcategorie: wonen

1.1 Bestemming
De zone is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. Globaal moet het 
wonen overheersen in de zone. 

Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: kleinhandel, horeca, bedrijven tot 
1.000 m² perceelsoppervlakte, kantoren en diensten, socio-culturele en recreatieve voorzieningen en openbare 
en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen. Per perceel zijn de aan het wonen verwante activiteiten en 
voorzieningen toegelaten in zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen.

Volgende activiteiten worden niet toegelaten:
• kleinhandel met meer dan 400 m² verkoopsoppervlakte;
• horeca met lawaaihinder en parkeerdruk voor de omgeving;
• (zwaar) milieubelastende bedrijvigheid; 
• socio-culturele en recreatieve voorzieningen met lawaaihinder voor de omgeving.

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.

In deze zone is het eveneens mogelijk groene en verharde openbare ruimtes te voorzien, zonder afbreuk te doen 
aan de onderliggende zone. Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting van het 
openbaar domein. Wegenis dient met een verblijfskarakter te worden ingericht. 

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

Horeca: restaurant, café ...

Bedrijven: stapelplaatsen, kleinschalige ambachtelijke bedrijven, hoogwaardige bedrijven bv. autogarage, 
interieurzaak met werkplaats, stapelplaats voor een timmerman ... 

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

Verblijfsrecreatie, zoals een B&B is toegelaten.

Recreatieve voorzieningen: (indoor) speelpleinen, zwembad, sportvelden, sport- en fi tnesscentra, karting, 
bowling ... Karting is niet wenselijk omwille van de lawaaihinder.

Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen, ziekenhuizen, rust- en 
verzorgingsinstellingen, gemeentehuis ...

Activiteiten in de ‘zone voor wonen in ruime zin’ moeten beoordeeld worden op hun verenigbaarheid met hun 
omgeving wat schaal en ruimtelijke impact betreft (dit geldt dus voor alle toegelaten activiteiten, ook het 
wonen). Hinderlijke activiteiten die veel verkeer genereren of stof, lawaai- of geurhinder veroorzaken kunnen 
niet worden toegelaten.

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.

De ‘zone voor wonen in ruime zin’ omvat eveneens de aanleg en het onderhoud van de openbare verharde 
ruimten en de openbare groene ruimten en alle aanhorige openbare nutsvoorzieningen.

Openbare verharde ruimten: (garage)straten, pleinen, parken, publieke parking, voet- en fi etspaden …  
Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, groenvoorziening …

1.2 Woningtypologie
Eengezinswoningen zijn toegelaten in vrijstaande, halfopen en aaneengesloten bebouwing. Ook gestapelde 
woningen en appartementsgebouwen zijn 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 –diff erentiatie.
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1.3 Inrichting

Aantal bouwlagen
Aantal bouwlagen hoofdvolume: 
• 2 bouwlagen + hellend dak
• In het dakvolume is één bewoonbare verdieping toegelaten.

 
Een bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. 
De gelijkgrondse bouwlaag heeft een maximale bruto-hoogte van 4 m; 
voor de eerste verdieping geldt een maximale bruto-hoogte van 3,5 m. 
Enkel de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag.

De bewoonbare oppervlakte van de verdieping in het dakvolume is maximum 75% van de onderliggende 
bouwlaag. 

Bijkomende (half-)ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee als bewoonbare bouwlaag. Ze 
kunnen maximaal 1 m boven het maaiveld uitkomen.

Aantal bouwlagen nevenvolume: maximum 1 bouwlaag + dakvolume
Bouwhoogte nevenvolume: maximum 3 m op de perceelsgrens en onder een hoek van 30° stijgend tot maxi-
mum 6,0 m hoog. 

Bijgebouw: maximale bouwhoogte 5 m.
Er mag op de perceelsgrens worden gebouwd, indien de bouwhoogte op de perceelsgrens beperkt blijft tot 3 m.
Maximale dakhelling: 45°.

Dak hoofdvolume
De maximale kroonlijsthoogte van het hoofdvolume bedraagt 8,5 m.

Dakhelling is maximum 45°.
Dakterrassen zijn toegelaten op voorwaarde dat de privacy van de aangelanden gewaarborgd wordt.

Bouwdiepte
Bouwdiepte hoofdvolume: maximum 15,0 m
Bouwdiepte nevenvolume: maximum niet bepaald

Minimum afstand van het hoofdgebouw (hoofdvolume + nevenvolume) tot de achterkavelgrens bedraagt 8,0 m.

Bijgebouwen
Bijgebouwen kunnen gerealiseerd worden ofwel op de perceelsgrens, ofwel op een afstand van minimum 1 m 
van de perceelsgrens.
Indien ze op de perceelsgrens worden uitgevoerd, dan moet de wand op de perceelsgrens worden uitgevoerd in 
metselwerk.

De maximale terreinbezetting “bebouwing” bedraagt:
• 50% voor percelen groter dan 800 m²,
• 70% voor percelen kleiner dan 800 m². 
Voor de terreinbezetting “bebouwing” wordt alle bovengrondse bebouwing in rekening gebracht.

Verhardingen dienen, indien dit niet onmogelijk is omwille van milieutechnische redenen, in waterdoorlatende 
materialen te worden aangelegd.

Het hoofdvolume is het bouwvolume tussen de voorgevel en de maximum bouwdiepte op de verdieping van 
dit hoofdvolume.
Het nevenvolume is het bouwvolume tussen de maximum bouwdiepte op de verdieping van het hoofdvolume 
en de totale bouwdiepte van de toegelaten bebouwing.
Samen vormen ze het hoofdgebouw.

1.4 Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen
Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen die vergund (geacht) zijn en afwijken van de stedenbouwkundige 
voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, mogen in stand gehouden, verbouwd en gerenoveerd worden op 
voorwaarde dat de afwijking niet toeneemt. 

Enkel vergunde (geachte) constructies vallen onder deze regeling.
De bestaande bebouwing: het gaat hier zowel om het hoofdvolume als om de bijgebouwen.
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Zone 2: zone voor residentieel wonen hoofdcategorie: wonen

2.1 Bestemming
De zone is bestemd voor residentieel wonen. Het wonen overheerst binnen de zone.

Enkel kantoren of diensten worden toegelaten tot maximum 50 m² vloeroppervlakte per wooneenheid. 

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.

In deze zone is het eveneens mogelijk groene en verharde openbare ruimtes te voorzien, zonder afbreuk 
te doen aan de onderliggende zone. De wegen binnen de zone moeten zodanig worden aangelegd dat het 
verblijfskarakter primeert. De aanleg moet een kwalitatief geheel vormen, waarbij de verkeersveiligheid voor 
de zachte weggebruiker wordt gewaarborgd. De weergave van de inrichting van de buitenruimtes en de ligging 
ervan maken integraal deel uit van de aanvraag tot vergunning.

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

Kantoren en diensten: bankkantoor, kapster, dierenarts ...

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.

Naast de openbare wegen, die op het verordenend plan zijn aangeduid, kunnen in de zone nog meer 
openbare ruimtes worden voorzien.
De zone 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, publieke parking, voet- en fi etspaden …

Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, groenvoorziening …

2.2 Vloerindex voor het totaalproject
Binnen de zone dient een totaalproject te worden gerealiseerd. 
In deze zone geldt een maximum vloerindex van 0,6 per perceel, met een beperking tot een maximum van 55 
wooneenheden voor de totale zone. 

vloerindex of V/T is de verhouding van:
V = de som van alle bruto-vloeroppervlaktes van de bebouwing
T = totale terreinoppervlakte van het bouwperceel, in dit geval de oppervlakte van de zone 2

2.3 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten: 
• gestapelde woningen
• meergezinswoningen en appartementsgebouwen

Bij de inplanting van gestapelde woningen, meergezinswoningen en appartementsgebouwen moet extra 
aandacht worden besteed aan het wooncomfort, de bezonning en de privacy t.o.v. de omgeving.

Dakterrassen worden toegelaten op voorwaarde dat de privacy van de aangelanden wordt gewaarborgd.

Het project dient te worden uitgevoerd als één architecturaal geheel, waarbij zowel de bouwvolumes als het 
(semi-)publieke domein met eenzelfde vormentaal en materiaalgebruik worden uitgevoerd.

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

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

2.4 Inrichting
Binnen deze zone worden enkel solitaire bouwvolumes toegelaten, die op een onderlinge minimum afstand 
van 15 m ten opzichte van elkaar worden gebouwd om zo voldoende privacy en een zongerichte oriëntatie te 
garanderen. 

Ten opzichte van de zonegrenzen dient een bouwvrije strook van minimum 15 m worden gerespecteerd, met 
uitzondering van de grenzen met de zone 5 (zone voor openbare wegenis) en de zone 7 (zone voor 
buff ergroen), waar een minimum afstand van 8 m moet worden gerespecteerd. In deze bouwvrije strook dient 
streekeigen beplanting en hoogstammige bomen worden aangeplant. Dit zal worden beoordeeld in kader van de 
inrichtingsstudie voor het globale woonproject.

Volgende voorschriften gelden voor elk solitair gebouw:
De vloeroppervlakte per verdieping bedraagt maximum 440 m² (inclusief terrassen). 
Maximale bouwhoogte: 3 bouwlagen. 

Zonegrens: d.i. ook de grenzen van het plangebied van het RUP

Om het groene karakter te versterken ten opzichte van het openbaar park wordt voorgesteld om de 
bebouwing op minimum 15 m afstand (45°-regel) ten opzichte van de noordoostelijke grens van het RUP 
(grens met het ecologisch park) op te richten. Eenzelfde principe geldt ten opzichte van de woonzone (zone 
1), maar de reden hiervoor is het respecteren van de privacy van de aangelanden. Immers, met de bouw van 
meergezinswoningen, moet voldoende afstand behouden worden om op die manier inkijk te vermijden. 

Hoogstammige bomen: linde, beuk...
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Een extra vierde bouwlaag is toegelaten op voorwaarde dat:
• De bewoonbare oppervlakte van deze extra bouwlaag (exclusief terrassen) bedraagt maximum 75% van de 

onderliggende bouwlaag.
• Maximum 2 wooneenheden zijn toegelaten.

De maximale bruto-hoogte per bouwlaag bedraagt 3,5 m.
Een bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. 
De vrije hoogte van de vierde bouwlaag bedraagt maximum 3 m.
De vrije hoogte is de ruimte tussen de vloer en het afgewerkte plafond.

Dakvorm voor de solitaire bouwvolumes is plat.

Bijkomende ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee als bewoonbare bouwlaag. 
Ondergrondse bouwlagen mogen niet boven het maaiveld uitkomen. 

Dakterrassen zijn toegelaten op voorwaarde dat de privacy van de aangelanden gewaarborgd wordt.

Volgende voorschriften gelden voor de buiteninrichting:
Minimaal 30% van de zone mag niet worden verhard of bebouwd. Deze ruimtes worden als tuin of als 
groenaanplanting ingericht.

Verhardingen dienen, indien dit niet onmogelijk is omwille van milieutechnische redenen, in waterdoorlatende 
materialen te worden aangelegd.

De kapel die vandaag op de site aanwezig is, moet als rustpunt worden ingericht en gekoppeld worden aan het 
netwerk van paden op de site. De kapel moet onderdeel uitmaken van de inrichtingsstudie.

Ook de huidige waardevolle hoogstammige bomen moeten bewaard blijven en worden geïntegreerd binnen de 
inrichtingsstudie voor de site. Indien één van deze bomen sterft, dient deze door eenzelfde of evenwaardige 
boomsoort te worden vervangen. Bijkomende aanplantingen moeten streekeigen zijn. 

Om een kwalitatief woonproject te realiseren dient een minimum aan tuin en groenaanleg te worden 
gegarandeerd op de site. Het aanduiden en inrichten van de open ruimtes is één van de zaken die in het 
inrichtingsplan voor het totale projectgebied wordt opgenomen.

2.5 Inrichtingsstudie
Bij elke vergunningsaanvraag voor een woonproject gelegen binnen de  zone 2 wordt een inrichtingsstudie 
voor het totale projectgebied (zone 2, zone 6, zone 7 en de overdrukken van toepassing binnen deze zones) 
gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het 
oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de 
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het 
gebied en/of tot de mogelijke toekomstige ontwikkeling van de rest van het gebied. 

Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:
• de relatie met de in de omgeving aanwezige functies en bebouwing;
• de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers;
• de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
• de bestaande of gewenste woondichtheid;
• de inpassing in de omgeving.

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreff ende de aanvraag van vergunning en wordt als 
zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de 
behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een 
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten.

2.6 Parkeren
Het parkeren dient gezamenlijk te worden opgelost. Het parkeren moet voor minstens 65% ondergronds worden 
georganiseerd. Het resterende percentage dient in de zone voor parkeren en groenberm (overdruk 11) te worden 
voorzien. 
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Zone 3: zone voor gemeenschapsvoorzieningen hoofdcategorie: gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen

3.1 Bestemming
De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen worden toegelaten ongeacht het publiek- of privaat-
rechtelijk statuut van de initiatiefnemer of het al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk.

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

Zone 4: zone voor spoorweginfrastructuur hoofdcategorie: lijninfrastructuur

4.1 Bestemming
Dit gebied is bestemd voor spoorinfrastructuur en aanhorigheden. 

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. 

4.2 In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of 
aanpassing van die spoorinfrastructuur en aanhorigheden. 

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.

Zone 5: zone voor openbare wegenis hoofdcategorie: lijninfrastructuur

5.1 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. 

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.

5.2 Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buff ers, 
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. 

Zone 6: zone voor toegang voor traag verkeer hoofdcategorie: lijninfrastructuur

6.1 Deze zone is bestemd als toegang voor voetgangers en fi etsers.  Enkel gemotoriseerd verkeer in functie van 
doorgang voor hulpdiensten of in functie van tijdelijke doorgang omwille van werken aan het Stationsplein is toe-
gelaten. Bestaande erfdienstbaarheden blijven wel van kracht, maar mogen functioneel niet worden uitgebreid. 

Deze oprit ontsluit de, bij de opmaak van dit RUP, bestaande bedrijfsbebouwing in de zone 2 en de 
achterliggende woning in de zone 1. Bij volledige ontwikkeling van het projectgebied (zone 2, zone 6 en zone 
7) wordt deze ontsluiting louter behouden als toegang voor traag verkeer. De hoofdontsluiting voor het nieuwe 
woonproject dient te worden georganiseerd langs de zone 5 (Stationsplein).

Op de zone 6 gelden momenteel erfdienstbaarheden. Aangezien een erfdienstbaarheid een zakelijk recht 
is en de zone 6 met deze last is bezwaard, geldt dit als een verworven recht voor de betrokken partij. De 
erfdienstbaarheid mag echter niet functioneel worden uitgebreid, bv. als de erfdienstbaarheid geldt voor de 
ontsluiting van één garage, mag dit zakelijk recht niet worden uitgebreid naar een ontsluiting voor meerdere 
autostaanplaatsen. 

6.2 De toegang heeft een openbaar karakter. 
In de aanleg van de toegang dient de bestaande voetweg te worden geïntegreerd. 
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Zone 7: zone voor buff ergroen hoofdcategorie: lijninfrastructuur

7.1 Deze zone is bestemd voor het behoud en/of aanleg van een groenscherm.

7.2 Het buff ergroen dient te bestaan uit een streekeigen gemengd bestand van hoogstammige bomen en struiken 
die een voldoende dicht wintergroene buff er creëren tussen het (geplande) ecologisch park en de spoorweg.

Omwille van de ligging van deze zone langs de spoorweg zijn bomen met een grotere hoogte dan de afstand 
tussen de voet van de boom en de vrije rand verboden. Binnen de 6 m van de vrije rand zijn bomen sowieso 
verboden.

De vrije rand is de onbebouwde strook van 1,5 m buiten de buitenste spoorstaaf.

7.3 In functie van de toegankelijkheid van het aanpalende (geplande) ecologisch park kan binnen deze zone een 
wandelpad worden aangelegd. De verharding van het pad wordt voorzien in waterdoorlaatbare verharding.

Overdruk 8: voetgangers- en fi etsersverbinding (symbolisch)

8.1 De lijn geeft symbolisch aan waar een verbinding voor voetgangers en fi etsers moet worden aangelegd. De 
paden moeten zorgen voor zachte verbindingen tussen de Beukenhofstraat, het Stationsplein en de Kerkdreef.

Beide verbindingen, de bestaande verbinding tussen de Beukenhofstraat en de Kerkdreef én de nieuwe 
verbinding naar het Stationsplein worden enkel symbolisch aangeduid. Hoe de paden worden ingericht en de 
juiste ligging van beide tracés maken onderdeel uit van het inrichtingsplan voor het totale projectgebied.

8.2 De verbinding heeft een openbaar karakter. 

8.3 De verbinding is minimaal 2 m breed. De aanleg en de precieze ligging van de verbinding maken deel uit van het 
inrichtingsplan voor het totale projectgebied (zone 2, zone 6 en zone 7).

Overdruk 9: waardevolle gebouwen

9.1 Bestaande waardevolle gebouwen, constructies en inrichtingen worden met een symbool aangeduid op het 
verordenend grafi sch plan.

9.2 De sloop van deze gebouwen is niet toegelagen. 
Algemeen dienen het karakter en de verschijningsvorm van de waardevolle gebouwen te worden gerespecteerd.

Onder respect voor het karakter en de verschijningsvorm wordt verstaan dat de eigenschappen die 
karakteristiek zijn voor de woning en het kapelletje, zoals het uitzicht, materiaalgebruik en typologie, dienen 
te worden behouden.

 
Bij de woning sluit dit echter niet uit dat bij verbouwing of uitbreiding een moderne eigentijdse vormentaal en/
of materiaalgebruik kan worden gebruikt, mits dit gebeurt in respect met het bestaande en/of inpasbaar is in 
de omgeving.

Overdruk 10: Erftoegangen voor gemotoriseerd verkeer

10.1 Ter hoogte van de aanduidingen met de pijlen kan een toegang genomen worden voor gemotoriseerd verkeer. 
van en naar de zone 2. 

10.2 Deze pijlen zijn indicatief en kunnen verschoven worden over een afstand van maximum 15 m.
Het aantal pijlen kan niet wijzigen.
Buiten deze pijlen zijn geen bijkomende toegangen voor gemotoriseerd verkeer toegelaten.
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10.3 De rijvakken voor gemotoriseerd verkeer hebben samen een maximale breedte van 5 m, exclusief de nodige 
draaicirkels voor de aansluiting op het Stationsplein. De totale breedte van de erftoegang mag ruimer zijn, in 
functie van het realiseren van voldoende breedte voetpaden.

10.4 Toegangen voor voetgangers en fi etsers of voor brandweer kunnen wel onbeperkt langs de rooilijnen worden 
voorzien.

Overdruk 11: zone voor parkeren en groenberm

11.1 De strook aangeduid met deze overdruk dienen onbebouwd te blijven.

11.2 De zone heeft een dubbele functie, als:
• Parkeerstrook. Maximum 35% van het parkeren voor de zone 2 moet worden opgelost binnen deze 

overdrukzone. De uniformiteit van de aanleg is van belang. De keuze voor één verharding dient voor de 
strook te worden aangehouden. De parkeervakken worden voorzien in waterdoorlatende verharding. 
Bij inrichting dient de ontwerper aandacht te besteden aan parkeerplaatsen voor bezoekers.

• Groentalud. De bermzone moet de spoorweg en de parkeerstrook aan het zicht onttrekken van het 
woonproject (zone 2) door middel van een talud beplant met een kwalitatieve, wintergroene en uniforme 
beplanting. 
De beplanting moet streekeigen zijn. 

Daarnaast kan binnen deze zone een wandelpad worden aangelegd in functie van de toegankelijkheid van het 
aanpalende (geplande) ecologisch park. De verharding van het pad moet worden aangelegd in waterdoorlaatbare 
verharding.

Het onderstaande schema verduidelijkt de dubbele functie van deze overdruk.

Overdruk 12: behoud van groene karakter van de tuin 

12.1 Deze overdruk is bestemd voor de instandhouding van het groene karakter van de tuinen horende bij twee 
villa’s die aansluiten bij Vichte parken Kerkdreef. Er dient respectvol te worden omgegaan met de waardevolle 
karakteristieke elementen van beide tuinen. 

Op vandaag worden beide tuinen gekenmerkt door grote bomen en mooie tuinzone die aansluiten bij de 
karakteristieken van de beide villa’s. Het groen biedt, samen met Vichte park, ook een extra kwaliteit aan 
de Beukenhofstraat. Vandaar worden beide tuinzones als overdruk aangeduid op het plan, met als doel de 
waardevolle karakteristieken van beide tuinen te respecteren en in stand te houden. 

12.2 Aanplantingen:
De huidige waardevolle hoogstammige bomen moeten bewaard blijven. Indien één van deze bomen sterft, dient 
deze door eenzelfde boomsoort te worden vervangen.
Bijkomende aanplantingen moeten streekeigen zijn. 


