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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
 
 
 
OVERZICHT BESTEMMINGSZONES 
 
 
  zone 1 zone voor openlucht sportvelden 

 
     
  zone 2 zone voor landschappelijke inkleding 

 
     
  zone 3 toegangsweg 

 
     
  zone 4 zone voor parking met groenaanleg 
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Zone 1 zone voor openlucht sportvelden 

1. KLEUR OF SYMBOOL 
- Kleur of symboollegende met ingeschreven nummer : zie legende bij plankaart. 
- Het betreft een zone voor het oprichten van tennisterreinen in open lucht. 

2. STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

2.1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN 

2.1.1 BESTEMMING 
De zone is bestemd voor het bestendigen en uitbreiden van openlucht tennisvelden met inbegrip van 
de nodige accommodatie. 
Enkele in de gearceerde deelzones wordt bebouwing toegelaten, in functie van nutsgebouw, sanitair, 
kleedkamers, kantine, berging, etc. 

2.2. BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN 

2.2.1. BEBOUWINGSPERCENTAGE (TERREINBEZETTING) 
De gezamenlijke bezetting door gebouwen binnen de gearceerde deelzones bedraagt maximum 
240m². 

2.2.2. PLAATSING VAN DE GEBOUWEN 
Bouwen op de deelzonegrenzen is toegelaten. De hoogte op de uiterst bouwgrenzen wordt beperkt tot 
5m ten opzichte van het referentiepeil, waarna het volume kan toenemen onder een hoek van 35° tot 
de maximum toegelaten hoogte van 8m. Het referentiepeil is het gemiddelde peil van het bestaande 
maaiveld ter hoogte van de tennisvelden. De gebouwen worden zodanig geplaatst en geconcipieerd 
dat geluidshinder voor aanpalende percelen wordt vermeden. 

2.2.3. ARCHITECTURAAL VOORKOMEN 
Het architecturaal voorkomen en materiaalgebruik van de bebouwing dient in harmonie te zijn met de 
omgeving. 

2.3. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN 
Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen de zone dient een inrichtingsplan te 
worden gevoegd, hetzij voor de totale zone, hetzij voor de omgeving waarop de aanvraag betrekking 
heeft. Dit inrichtingsplan bevat minimaal: 

- de inplanting van de sportvelden 
- de uitrusting van de sportvelden met inbegrip van afsluitingen en verlichting 
- de groenvoorzieningen 
- de inplanting van de gebouwen 
- alle verhardingen met aanduiding van hun aard 

 
Het plaatsen van verlichting voor de tennisvelden is toegelaten van zover de hoogte van de masten 
wordt beperkt tot 15m en de lichthinder voor de omgeving wordt beheerst. De lichtbundels dienen 
exclusief gericht te worden op de tennisterreinen 
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Zone 2 zone voor landschappelijke inkleding 

1. KLEUR OF SYMBOOL 
- Kleur of symboollegende met ingeschreven nummer : zie legende bij plankaart. 
- Het betreft een zone voor landschappelijke inkleding met de bedoeling de tennisvelden met 

bijhorende gebouwen beter te integreren. 

2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN 

2.1. BESTEMMING 
Groenaanleg in functie van landschappelijke inkleding. Er wordt geopteerd voor een halfopen karakter 
met een mengvorm van houtkanten, hoogstambomen en grassen. 

3. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN 
De zone voor landschappelijke inkleding dient te worden aangeplant en/of in stand gehouden. 
Landschappelijke inkleding dient op een deskundige manier te gebeuren  
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Zone 3 toegangsweg 

1. KLEUR OF SYMBOOL 
- Kleur of symboollegende met ingeschreven nummer : zie legende bij plankaart. 
- Het betreft een zone voor toegangsweg naar de tennisclub. 

2. STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

2.1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN 

2.1.1. BESTEMMING 
Toegangsweg. 

2.2. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN 

2.2.1 VERHARDINGEN 
Bij de keuze van de verhardingen wordt ofwel geopteerd voor waterdoorlatende materialen ofwel 
wordt de aanleg zodanig geconcipieerd dat het hemelwater maximaal in de bodem kan dringen via 
niet verharde stroken of waterbuffering. In elk geval dienen de materialen stofvrij te zijn. 
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Zone 4 zone voor parking met groenaanleg 

1. KLEUR OF SYMBOOL 
- Kleur of symboollegende met ingeschreven nummer : zie legende bij plankaart. 
- Het betreft een zone voor parkeergelegenheden bij de tennisclub met bijhorende groenaanleg. 

2. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

2.1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN 

2.1.1. ZONE VOOR VERHARDING 
Het betreft het deel van de terreinen waar de nodige parkeervoorzieningen worden voorzien. 

2.1.2. BESTEMMINGEN 
Verhardingen en groenvoorzieningen in functie van parkeergelegenheden. 

2.1.3. AANLEG VAN DE NIET BEBOUWDE DELEN 
Bij de aanleg van parkeervoorzieningen wordt er over gewaakt dat geparkeerde voertuigen vanuit de 
Isenbaertstraat aan het zicht worden onttrokken door de aanplanting van hagen, struiken, etc. 

2.2. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN 

2.2.1 VERHARDINGEN 
Bij de keuze van de verhardingen wordt ofwel geopteerd voor waterdoorlatende materialen ofwel 
wordt de aanleg zodanig geconcipieerd dat het hemelwater maximaal in de bodem kan dringen via 
niet verharde stroken of waterbuffering. 

2.2.2. AANPLANTEN 
Bij de aanplanting van bomen en hagen moet een keuze gemaakt worden uit aan de directe omgeving 
verwante soorten. 

2.1.4. BESTEMMING 
Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen de zone dient een inrichtingsplan te 
worden gevoegd, hetzij voor de totale zone, hetzij voor de omgeving waarop de aanvraag betrekking 
heeft. Dit inrichtingsplan bevat minimaal : 

- de groenvoorzieningen 
- de voorzieningen in functie van toegankelijkheid voor hulpdiensten 
- de voorzieningen in functie van toegankelijkheid voor mindervaliden 
- de aanduiding van de circulatie en eventuele parkeerplaatsen 
- de inplanting van de gebouwen 
- alle verhardingen met aanduiding van hun aard. 

 




