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Zone 1 zone voor bedrijfswoning 

1. KLEUR OF SYMBOOL 
- Kleur of symboollegende met ingeschreven nummer : zie legende bij plankaart. 
- Het betreft een zone voor een vrijstaande bedrijfswoning en daarbij horende tuinen. 

2. STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

2.1. Bestemmingsvoorschriften 

2.1.1 Hoofdbestemming 
Vrijstaande bedrijfswoning en daarbij horende tuinen. 

2.1.2 Nevenbestemming 
Kantoren in functie van de bedrijfsvoering. 

2.1.3 Bijzondere bestemmingsvoorschriften 
2.1.3.1.  De onbebouwde delen van het perceel zijn enkel bestemd voor tuinen. 
2.1.3.2.  De bijgebouwen zijn uitsluitend bedoeld voor de berging van goederen, 

gebruiksmiddelen, voertuigen, enz., die inherent verbonden zijn met de woonfunctie. 
De woonfunctie is in de bijgebouwen niet toegelaten 

2.2. Bebouwingsvoorschriften 

2.2.1 Bebouwingspercentage (terreinbezetting) 
De terreinbezetting bedraagt met inbegrip van hoofd- en bijgebouwen maximum 250m². 

2.2.1 Plaatsing van hoofdgebouwen 
2.2.2.1.  Plaatsing ten opzichte van de rooilijn : 

Minimum 10.00m. 
2.2.2.2.   Plaatsing ten opzichte van de zijkavelgrens : 

Minimum 4.00m. 
2.2.2.3.   Plaatsing ten opzichte van de overige zonegrenzen : 

Minimum 6.00m 

2.2.3. Toegelaten bouwdiepten voor hoofdgebouwen 
- De toegelaten bouwdiepte op het gelijkvloers is beperkt tot 20.00m. 
- De toegelaten bouwdiepte op de verdiepingen is beperkt tot 15.00m. 

2.2.4. Toegelaten bouwhoogten voor hoofdgebouwen 
Maximaal 2 bouwlagen, met een maximale kroonlijsthoogte van 6.00m boven het referentiepeil en een 
maximale nokhoogte van 12.00m. 

2.2.5. Toegelaten dakvormen voor hoofdgebouwen 
De dakvorm is vrij. 
In geval van hellende daken bedraagt de minimale helling 25° en de maximale helling 45°. 
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2.2.6. Dakterrassen en dakkapellen 
Dakterrassen zijn slechts toegelaten indien zij voorzien worden binnen het volume van de 
begrenzende dakvorm, d.w.z. zodanig dat de borstwering als de gave voortzetting van de schuine 
dakvorm wordt uitgevoerd. 
Een dakterras mag slechts ingericht worden op maximum 1.00m boven het peil van de kroonlijst. 
Meerdere dakkapellen zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden : 

- Het bovenste gedeelte van de dakkapel mag niet hoger dan 4.00m boven het peil van de 
kroonlijst voorzien worden. 

- De gezamenlijke breedte van alle dakkapellen mag in geen geval meer bedragen dan 50% 
van de betrokken gevelbreedte. 

2.2.7. Materialen 
De gebruikte materialen dienen zowel duurzaam, esthetisch verantwoord als aangepast aan de 
omgeving te zijn. 
Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze te bestaan. 
Voor de van op de openbare wegen zichtbare bouwdelen dienen materialen gebruikt die qua kleur en 
structuur de continuïteit in het straatbeeld ondersteunen. 
Zijn verboden: betonplaten, plastiek- en butylprodukten, behalve voor rolluiken en schrijnwerken. 

2.3. Inrichtingsvoorschriften van de tuinen van het perceelsdeel, gelegen binnen onderhavige 
bestemmingszone 

2.3.1. Bodemreliëf 
Bij het bouwen of verbouwen van een gebouw mogen de peilen van het bestaande bodemoppervlak 
met niet meer dan 0.40m worden gewijzigd. 

2.3.2. Toegelaten verhardingen 
Maximaal één derde van deze ruimte mag worden verhard, ten behoeve van oprit, parkeerplaats, 
tuinpaden en terrassen. 

2.3.3. Toegelaten verhardingen 
De inrit van het openbaar domein naar een privaat eigendom wordt in de breedte beperkt tot 3.00m 
per inrit. 

2.3.4. Toegelaten bijgebouw 
Terreinbezetting : 
Samen met het hoofdgebouw mogen de percentages voorzien in artikel 2.2.1. niet overschreden 
worden, de terreinbezetting door bijgebouwen mag maximaal 30% bedragen van deze bezet door de 
hoofdgebouwen met een maximum van 75m². 

Plaatsing : 
Achter het hoofdgebouw en op minimum 1.00m van de kavelgrenzen en/of zonegrenzen. 

Gabariet : 
Maximale hoogte van de kroonlijst : 3.00 m boven het referentiepeil, deze hoogte mag toenemen 
onder een hoek van maximaal 35° ten opzichte van het horizontale vlak en tot een maximale 
nokhoogte van 5.00m boven het referentiepeil. 

Dakvorm : 
De dakvorm is vrij. 

Materialen : 
Zie 2.2.7. 
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2.3.5. Erfscheidingen 

Op de weggrens is de plaatsing van erfscheidingen niet verplicht. In geval van plaatsing kan worden 
gekozen voor, ofwel, een gesloten structuur bestaande uit levende hagen, ofwel, voor een open 
structuur bestaande uit houten of betonnen paaltjes met horizontale liggers met een maximale hoogte 
van 2.00m in het eerste geval en 0.80m in het tweede geval. 
Op de zij- en achterkavelgrenzen is de plaatsing van erfscheiding toegelaten op de niet-bebouwde 
kavelgrenzen onder de vorm van levende hagen, ondersteund door draad. De toegelaten hoogte van 
de bovenkant van de kruin van de haag zal ten hoogste 2.60m bedragen. 

2.3.6. Diversen 

2.3.6.1. In de tuinstroken is de plaatsing van goederen, afval, wrakken, containers en 
dergelijke meer verboden. 

2.3.6.2.  Het plaatsen van masten en pylonen is verboden 
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Zone 2 bedrijfszone 

1. KLEUR OF SYMBOOL 
- Kleur of symboollegende met ingeschreven nummer : zie legende bij plankaart. 
- Het betreft een zone voor de bestendiging en uitbreiding van een bestaand bedrijf. 

2. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

2.1. Bestemmingsvoorschriften 

2.1.1. Hoofdbestemming 
Deze zone is bestemd voor de uitbating van een aannemersbedrijf noodzakelijke productieruimten, 
opslagplaatsen, personeelsruimtes, kantoren en bergruimten. 
De niet-bebouwde delen van de zone zijn bestemd voor bedieningswegen, parkeerplaatsen en 
stapelplaatsen in open lucht in functie van de bestaande bedrijfsvoering. 

2.1.1. Nevenbestemming 
Maximaal 40% van de toegelaten terreinbezetting mag worden benut voor de nutsgebouwen, 
kantoren en diensten in functie van het normaal functioneren van het bestaande bedrijf. 

2.2. Bebouwingsvoorschriften 

2.2.1. Bebouwingspercentage (terreinbezetting) 
Maximale terreinbezetting voor bebouwing, uitgedrukt in procent van het perceelsdeel binnen de 
bestemmingszone: 100%. 

2.2.2. Plaatsen van hoofdgebouwen 
Plaatsing ten opzichte van de zonegrens : de plaatsing op de zonegrens is toegelaten. 

2.2.3. Toegelaten bouwhoogten voor de gebouwen 
De maximale bouwhoogte ten opzichte van het referentiepeil bedraagt 8.00m. 
 
De maximale bouwhoogte geldt niet voor eventueel noodzakelijke schoorstenen, verluchtingskanalen, 
antennes en silo’s voor zover deze maximum 5% van de totale bebouwbare oppervlakte beslaan en 
mits deze ingeplant worden op minimum eenzelfde afstand van de BPA-grenzen, als hun hoogte. 
 
Het referentiepeil 0,00 meter stemt overeen met de bovenkant van het bestaande of ontworpen 
aanliggend weggedeelte, in principe steeds het bestaande of ontworpen voetpad, gemeten op de 
rooilijn. 

2.2.4. Materialen 
Het bouwvolume, de dakvormen, de gekozen materialen en de kleur van de materialen moeten een 
optimale integratie van de bedrijfsgebouwen garanderen in hun omgeving. 

2.2.4. Opvang hemelwater 
Het hemelwater moet worden opgevangen en geleid naar, ofwel regenputten, ofwel naar niet verharde 
ruimten waar het water in de bodem kan dringen, zonder dat het op enigerlei wijze kan worden 
vervuild. 
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2.3. Inrichtingsvoorschriften 

2.3.1. Globaal inrichtingsplan 
Bij elke bouwaanvraag binnen deze zone moet een globaal inrichtingsplan worden gevoegd van het 
volledige terrein waarop, hetzij als bestaande toestand, hetzij als ontworpen toestand, minstens de 
volgende gegevens dienen aangeduid:  
− de toegangen naar de openbare weg,  
− de parkeerplaatsen voor personenwagens en vrachtwagens,  
− de laad- en losplaatsen, de stapelplaatsen in open lucht,  
− de lay-out van de bestaande  en ontworpen bedrijfsgebouwen in relatie tot het productieproces,  
− de voorzieningen voor brandbestrijding,  
− milieusanering en -hygiëne,  
− publiciteit, 
− de verharde en niet -verharde ruimten,  
− een gedetailleerd beplantingsplan van de bufferzones en de groenschermen, 
− het materiaalgebruik van de gebouwen en afsluitingen. 
Een stedenbouwkundige vergunning kan slechts afgeleverd worden indien een globaal inrichtingsplan 
er deel van uit maakt en nadat de aanvrager heeft aangetoond dat eventueel vroeger opgelegde 
groenschermen en andere verplichtingen die werden opgelegd in de bouwvergunning of de 
milieuvergunning werkelijk zijn gerealiseerd. 

2.3.2. Niet-bebouwde ruimten 
De niet- bebouwde ruimten mogen worden verhard. Indien geen waterdoorlatende materialen kunnen 
worden gebruikt, moet het hemelwater worden opgevangen en afgeleid naar, ofwel regenputten, ofwel 
naar niet verharde ruimten waar het water in de bodem kan dringen, zonder dat op enigerlei wijze kan 
worden vervuild. 
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Zone 3 zone voor verhardingen 

1. KLEUR OF SYMBOOL 
- Kleur of symboollegende met ingeschreven nummer : zie legende bij plankaart. 
- Het betreft de stroken voor rijstroken, private parkeerplaatsen, een toerit, laad- en losplaatsen 

en stapelplaatsen in openlucht. 

2. STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

2.1. Bestemmingsvoorschriften 
Bestemd voor rijstroken, private parkeerplaatsen, een toerit, laad- en losplaatsen en stapelplaatsen in 
open lucht. 

2.2. Inrichtingsvoorschriften 

2.2.1.. Verharding 
De zone mag integraal verhard worden. De verhardingen binnen deze zone moeten aangelegd 
worden in stofvrije materialen. 
Indien geen waterdoorlatende materialen kunnen worden gebruikt, moet het hemelwater worden 
opgevangen en geleid naar, ofwel regenputten, ofwel naar niet verharde ruimten waar het water in de 
bodem kan dringen, zonder dat het op enigerlei wijze kan worden vervuild. 
In functie van het efficient stapelen is de plaatsing van keerwanden toegelaten voor zover hun hoogte 
wordt beperkt tot maximaal 3.00m. 
De stapelhoogte wordt beperkt tot 5.00m. 
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Zone 4 bufferzone 

1. KLEUR OF SYMBOOL 
- Kleur of symboollegende met ingeschreven nummer : zie legende bij plankaart. 
- Het betreft de groenbuffer rond de zone voor het bedrijf. 

2. STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

2.1. Bestemmingsvoorschriften 

2.1.1 Bestemming 
Groenbuffer rond de zone voor het bedrijf. 

2.1.1 Bijzondere bepalingen 
Binnen deze zone is het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten,  afvalstoffen, 
verpakkingen, enz. verboden. 
Binnen deze zone zijn alle vormen van verhardingen en toeritten voor het mechanisch verkeer 
absoluut verboden. 

2.2. Inrichtingsvoorschriften 
De bufferzone moet integraal beplant, deskundig aangelegd en gehandhaafd worden met een 
gemengd streekeigen bestand van hoogstammige bomen (minimum 4 per 100 m2) en struiken 
(minimum 1 per 3 m2). Bij de keuze van hoogstammige bomen wordt er mee rekening gehouden dat 
het groenscherm minstens dezelfde hoogte als de bebouwing moet bekomen. 
 
Afsluitingen 
In de bufferzone kunnen nieuwe draadafsluitingen worden aangebracht. De maximale hoogte ervan 
wordt beperkt tot 2.60 m. 
De inrichting van de bufferzone maakt integraal deel uit van het onder zone 2 (2.3.1.) vermelde 
inrichtingsplan. 
 
 




