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Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 4 juli 2011 

 
op bevel, 
Gabriël Acke   Daniël Vanhessche 
gemeentesecretaris  burgemeester - voorzitter 
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2.1 Algemene bepalingen 

2.1.1 Bestaande situatie 

 
Binnen de bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte gebouwen, die niet voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften 
van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, kunnen onderhouds-, renovatie- en instandhoudingswerken uitgevoerd worden binnen het bestaand 
volume. Bij herbouw of nieuwbouw van een hoofdzakelijk vergund, niet verkrot gebouw of een deel van een dergelijk gebouw, moet de 
nieuwe bebouwing beantwoorden aan de inrichtingsvoorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 

De bestaande, vergunde activiteiten kunnen behouden blijven. Nieuwe activiteiten moeten beantwoorden aan de stedenbouwkundige 
voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 

2.1.2 Reliëfwijzigingen 

Het reliëf kan enkel worden gewijzigd in functie van de bestemming. Bij elke aanvraag van reliëfwijziging worden de bouwtechnische re-
denen van de reliëfwijziging aangetoond.  

2.1.3 Aanplantingen van bomen, struiken en hagen 

Bij aanplantingen van bomen, struiken en hagen moet een keuze gemaakt worden uit streekeigen en standplaatsgebonden soorten.  

2.1.4 Inplantingen van openbaar nut 

Het oprichten van gebouwen en infrastructuur voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut is toegelaten in alle zones, ongeacht de 
bestemming, maar wel rekening houdend met de inrichtingsvoorschriften van de betreffende zone. De inplanting mag de bestemming van 
de betreffende zone evenmin hinderen. Hun noodzaak moet om technische of maatschappelijke redenen kunnen aangetoond worden door 
een verklarende en gemotiveerde nota, die wordt toegevoegd bij de vergunningsaanvraag. 
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2.1.5 Waterhuishouding en integraal waterbeheer 

Werken en handelingen, voorzieningen en inrichtingen die nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wa-
teroverlast voor zover zij conform de principes van natuurtechnische milieubouw gebeuren en passen binnen een integraal waterbeheer 
zijn in het volledige plangebied toegelaten. 
Regenwater moet maximaal kunnen infiltreren in de ondergrond, hetzij door het gebruik van waterdoorlatende materialen, hetzij door af-
leiding van regenwater van verharde delen naar de onverharde delen, hetzij door afleiding naar daartoe voorziene constructies om het 
water te bufferen.  
Afvalwater afkomstig van de bebouwde delen in het plangebied dient aangesloten te worden op het bestaande rioleringsnet of dient op de 
site zelf gezuiverd te worden. 
Werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor : 

 Het behoud en herstel van het waterbergend vermogen, 
 Het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de beeksystemen, de waterkwaliteit en de verbindingsfunctie 
 Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het beheersen van overstromingen of het voorkomen van 

wateroverlast in voor bebouwing bestemde gebieden, 
 Het beveiligen van bebouwing en infrastructuren tegen overstromingen zijn toegelaten, voor zover de technieken van natuurtech-

nische milieubouw gehanteerd worden. 
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Artikel 1 : natuurgebied 
categorie gebiedsaanduiding ‘reservaat en natuur 

 
 
 

 
I. Bestemming: Natuurgebied 
  
 
 Gearceerde deelzone : 

Natuurgebied met bestendiging van de bestaande hoofdzakelijk vergund geachte niet verkrotte éénge-
zinswoningen / hoofdgebouwen / bijgebouwen. 
Bijkomende woongelegenheden zijn niet toegestaan. 

 

 

 

 
 Gekruiste gearceerde deelzone : 

Natuurgebied met bestendiging van wegenis 
 
 

 

 

 
 Bomen deelzone : 

Natuurgebied met versterking van het bos/park karakter 
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II. Inrichting : Natuurgebied 
  
Voorschriften verordenend  Toelichting 
 
Alle werken die in het teken staan van het behoud en/of verhogen 
van de natuurwaarden zijn toegelaten. 
Voor de egaal gekleurde deelzone staan deze werken in het teken 
van het behoud van grasland met grote soortenrijkdom.  

  
Hieronder worden onder andere begrepen het vervangen van 
niet streekeigen beplantingen, het gedeeltelijk rooien van bo-
men in functie van het creëren van randvegetaties, het beperkt 
wijzigen van het reliëf in functie van microreliëf en waterhuis-
houding, het verwijderen van monoliete verhardingen, het af-
plaggen van weilanden in functie van vegetaties, etc. 
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Inrichting : Natuurgebied - gearceerde deelzone 
  
Voorschriften verordenend  Toelichting 
 
Het uitbreiden en herbouwen van bestaande hoofdzakelijk vergund 
geachte niet verkrotte hoofdgebouw (met inbegrip van bijgebou-
wen die fysisch één geheel vormen met het hoofdgebouw) is toege-
staan  

 voor zover hierbij het bruto bouwvolume maximum 1.000m³ 
bedraagt en 

 voor zover de uitbreiding/herbouw een maximale volume-
vermeerdering van 20% ten opzichte van de bestaande be-
bouwing bij invoegetreding van het RUP, met zich mee-
brengt. 

 
o De inplanting bij zowel uitbreiden als nieuwbouw houdt reke-

ning met volgende bepalingen: 
 Plaatsing ten opzichte van de zijperceelsgrenzen: op mi-

nimum 3m afstand; 
 Plaatsing van de voorgevel ten opzichte van de voorste 

perceelsgrens: op minimum 5m afstand in de Lange Dreef 
en de Beukendreef en op minimum 12m afstand in de 
Aartrijksesteenweg met uitzondering van het inventaris-
pand in de Aartrijksesteenweg waarbij de minimale af-
stand op 8m van de voorste perceelsgrens dient geres-
pecteerd te worden. 

o De kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 
4m.  

o De dakvorm is vrij voor zover rekening gehouden wordt met 
de inpassing in het landschap. De maximale nokhoogte be-
draagt 8m. 

o De vormgeving en de materialen van het hoofdgebouw dienen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij wordt bij opmaak van het plan de Aartrijksesteenweg 
93 bedoeld. 
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in harmonie te zijn met de bestaande gebouwen en moeten 
de omgeving en het straatbeeld versterken (door eenheid of 
contrast) en dit met respect voor de omgeving.  

 
Het uitbreiden en het herbouwen van bestaande hoofdzakelijk ver-
gund geachte niet verkrotte bijgebouwen is toegelaten 

 voor zover de totale oppervlakte een maximum van 40 m² 
niet overschrijdt.  

Een nieuw bijgebouw is bovendien enkel toegelaten, indien er nog 
geen bijgebouwen aanwezig zijn of ter vervanging van een bestaand 
bijgebouw van minstens 15m². 
 

o De inplanting van de bijgebouwen bij zowel uitbreiden als 
nieuwbouw houdt rekening met volgende bepalingen: 
 Plaatsing ten opzichte van de perceelsgrenzen: op mini-

mum 1m afstand van de perceelsgrens. 
o De nokhoogte van de bijgebouwen bedraagt maximaal 4m.  
o De dakvorm is vrij voor zover rekening gehouden wordt met 

de inpassing in het landschap en in harmonie met het hoofd-
gebouw. 

o De vormgeving en de materialen van de bijgebouwen dienen 
in harmonie te zijn met de bestaande gebouwen en omgeving. 

o De bijgebouwen dienen voldoende ingegroend te zijn, waarbij 
ze voor geen visuele hinder mogen zorgen vanaf het openbaar 
domein.  

 
 

  

Maximaal 20% van de niet-bebouwde perceeloppervlakte kan wor-
den ingericht met tuinaccommodatie, private sport- en recrea-
tie-infrastructuur en verhardingen in functie van opritten, 
tuinpaden en terrassen voor zover de afwatering gebeurt naar de 
niet verharde delen, of naar een eigen opvang, of dat er gebruik 
gemaakt wordt van waterdoorlatende materialen.  
 

  
Onder private sport- en recreatie-infrastructuur wordt ver-
staan: een basketbalzone, een ingebouwde trampoline, barbe-
cue-infrastructuur,… 
 
De noodzakelijke verhardingen in functie van toegankelijkheid 
zijn toegelaten op voorwaarde dat ze deel uitmaken van de na-
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o De voortuinstroken worden ingericht als een kwalitatieve 
overgangsruimte tussen het openbaar domein en de hoofd-
functie van de gebouwen. De toegang tot het gebouw en de 
oprit mogen verhard worden. De rest van de voortuinstrook 
wordt ingericht met groenvoorzieningen.  

o Het maximaal gebruik van waterdoorlatende verharding is 
verplicht. 

o Voor de (delen van) percelen die onder de toepassing van het 
bosdecreet vallen dient een boscomensatie te gebeuren. 
voorafgaandelijk aan de vergunningsaanvraag dient een indi-
viduele ontheffing op het ontbossingsverbod van de bevoegde 
minister bekomen te worden. 

o Voor alle percelen, met uitzondering van het perceel met in-
vantarispand in de Aartrijksesteenweg, dient bij aanvragen 
voor uitbreiding/herbouw waarbij wordt uitgebreid eveneens 
bijkomend op het niet-bebouwde, niet verharde gedeelte mi-
nimaal 1 hoogstammige boom per 200m² perceelsoppervlakte 
aangelegd te worden. Dit groen moet overwegend aange-
bracht worden langs de zijkanten van het perceel om een be-
tere ingroening te verkrijgen. 

o De afsluitingen zijn maximum 2m hoog. In de voortuinstrook 
(voor de voorste bouwlijn) is de afsluiting maximum 1m hoog. 
De volgende afsluiting is toegestaan: 
 Draadafsluitingen, begroeid met klimplanten. 

o Ter hoogte van de perceelstoegang zijn lage poorten toege-
staan voor zover de kleuren en het materiaalgebruik zijn af-
gestemd op het omgevende landschap. Eventuele pilasters 
horende bij toegangspoorten hebben een oppervlakte van 
maximum 0,5m². 
 

tuurlijke inrichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij wordt bij opmaak van het plan de Aartrijksesteenweg 
93 bedoeld. 
 
Enkele voorbeelden ter duiding: Stel: 

 de perceelsoppervlakte bedraagt 1000m² dan dienen er 
5 hoogstammige bomen aangeplant te worden; 

 de perceelsoppervlakte van een perceel bedraagt 
1600m² dan moeten er 8 hoogstammige bomen aan-
geplant worden; 

 de perceelsoppervlakte bedraagt 1780m² dan moeten 
er nog steeds 8 hoogstammige bomen aangeplant te 
worden; 

 de perceelsoppervlakte van een perceel bedraagt 
1800m² dan dienen er 9 hoogstammige bomen aange-
plant te worden; 
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Inrichting : Natuurgebied – gekruiste gearceerde deelzone 
  
Voorschriften verordenend  Toelichting 
 
Dit gebied is bestemd voor weginfrastructuur en aanhorigheden. 
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten 
voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die weginfra-
structuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle werken, handelin-
gen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, 
ecologische verbindingen, leidingen, telecommunicatie infrastruc-
tuur, lokaal openbaar vervoer toegelaten. 
 
Voor de (delen van) percelen die onder de toepassing van het bos-
decreet vallen dient een boscomensatie te gebeuren. voorafgaande-
lijk aan de vergunningsaanvraag dient een individuele ontheffing op 
het ontbossingsverbod van de bevoegde minister bekomen te wor-
den. 
 

  
Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder 
andere verstaan: 
al dan niet verharde bermen, grachten en de wegsignalisatie 
en 
wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen, 
en de veiligheidsuitrustingen. 
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Inrichting : Natuurgebied – bomen deelzone 
  
Voorschriften verordenend  Toelichting 
 
Voor de deelzone met overdruk staan de werken in het teken van 
het behoud en/ of verhogen van de natuurwaarden. 
 
Het kappen of rooien van bomen, struwelen, houtkanten, heggen of 
hagen is enkel toegelaten na het bekomen van een machtigingsaan-
vraag van het agentschap voor Natuur een bos. 

  
 

 




