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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Algemeen

Toelichting

Artikel 0
§1 Voorschriften
Het ruimtelijk uitvoeringsplan legt de bestemming, inrichting en/of beheer
vast van het gebied waarop het plan van toepassing is. De
stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of
het beheer en het grafische plan zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde
verordenende kracht.
§2 Schaal en maatvoering
De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. Het
grafisch plan is opgemaakt op basis van de kadastrale ondergrond. De
werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting ter
plaatse worden vastgesteld.
§3 Gebruik van de gronden
Gebouwen, verhardingen en alle elementen die regelmatig vergund zijn of
vergund geacht worden, kunnen qua bezetting en numerieke voorschriften
gehandhaafd blijven. Bij vergunningsaanvragen voor instandhoudings- en
onderhoudswerken, verbouwingen of herbouw van het bestaande vergunde
of vergund geachte volume vormen de stedenbouwkundige voorschriften
van dit RUP geen weigeringsgrond, tenzij anders bepaald.
§4 Duurzaamheid, verhardingen en gebruik van materialen
Voor alle werken en handelingen wordt duurzaamheid nagestreefd, waarbij
tenminste:
- gestreefd wordt naar compact en zuinig ruimtegebruik;
- gestreefd wordt naar een maximale waterdoorlatendheid van de
bodemverhardingen: voor de (te) verharde(n) delen van het terrein
dient de functie en het materiaalgebruik duidelijk omschreven worden.
Het gebruik van waterdoorlatende materialen is verplicht voor de
zones die niet tot het openbaar domein behoren, behoudens de
aanleg van een terras bij de woning, en behoudens genoodzaakt
omwille van vigerende regelgeving, veiligheid, stabiliteit of
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-

milieutechnische redenen. Infrastructuren dienen steeds worden
uitgewerkt met minimale verharding en maximale landschappelijke
inpassing.
de optimalisatie van de waterhuishouding voor het projectgebied wordt
nagestreefd: de maatregelen en materialen die aangewend worden
voor de goede waterhuishouding worden duidelijk omschreven:
retentie, infiltratie, groendaken, beplanting,…
efficiëntie energiegebruik en gebruik van hernieuwbare energie wordt
nagestreefd: isolatiewaarde, hernieuwbare energiebronnen, …
gestreefd wordt naar het gebruik van ecologische, afbreekbare of
recycleerbare materialen.

§5 Waterhuishouding
Alle werken, handelingen, voorzieningen en maatregelen in functie van een
goede waterhuishouding (hemelwaterbuffering, infiltratievoorzieningen,
waterzuivering, etc.) worden in elke bestemmingszone toegelaten,
ongeacht de voorschriften van de betreffende zone, mits ze in hun
exploitatie en/of gebruik geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de
omgeving of aan het waardevol karakter van de gebouwen.
Er dient voldaan te worden aan de vigerende regelgeving m.b.t. het
hergebruik, de infiltratie en de buffering van hemelwater, de lozing en
zuivering van afvalwater, en de aansluiting op de riolering.
§6 Wegen en paden
Deze bepalingen van dit artikel zijn enkel van toepassing op:
- artikel 5. Zone voor natuurverweving (overdruk);
- artikel 6. Zone voor natuur;
- artikel 8. Zone voor natuurverbinding met verweving recreatie.
Een stedenbouwkundige vergunning voor paden en wegen binnen de
artikels 5, 6 en 8 van dit PRUP kan slechts verleend worden indien de
aanvraag tot het bekomen van de vergunning de inpassing van het
voorwerp van de aanvraag in een door de bevoegde instantie goedgekeurd
natuur- en bosbeheerplan aantoont, waarbij volgens het hoofdgebruik van
de paden geldt:

Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt
opgevat zodanig dat in elke zone de
bestemming gericht is op het toelaten
van de noodzakelijke voorzieningen rond
optimalisatie van de waterhuishouding.
Alle werken, handelingen, voorzieningen
en maatregelen in functie van een goede
waterhuishouding (hemelwaterbuffering,
infiltratievoorzieningen, waterzuivering,
etc.) worden in elke bestemmingszone
toegelaten. Op deze manier voorziet het
plan reeds preventief op planniveau in
voldoende ruimte voor het realiseren van
de
nodige
buffercapaciteit.
Op
projectniveau dient naderhand bepaald
te worden welke de noodzakelijke
concrete maatregelen zijn afhankelijk
van het te realiseren project. Daarnaast
geldt de verplichting om te voldoen aan
de vigerende regelgeving rond hemelen afvalwater. Hiermee worden het
project en de maatregelen permanent
afgestemd
op
het
beleid
rond
waterhuishouding, ook wanneer de
regelgeving in de toekomst zou wijzigen.
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Toegelaten materialen

Toegelaten profiel

Dienstwegen, parkeerinfrastructuur en recreatieve verbindingsassen
Multifunctioneel gebruik: intensief wandelpad; intensief fietspad; dienstverkeer;
parkeerontsluiting. Geschikt voor gemotoriseerd verkeer.
Halfverhardingen:
- toplaag van losse granulaten;
- ongebonden of gebonden fundering;
- maximale waterdoorlatendheid.

De breedte wordt bepaald in
functie van de locatie, en
bedraagt:
- max. 6m voor
parkeerinfrastructuur;
- max. 4m voor dienstwegen
en overige paden.

Mountainbikepaden, joggingpaden en vergelijkbare recreatieve paden (recreatief)
Algemeen onverhard.

De breedte bedraagt max. 1,5m.

Bodemvreemde materialen zijn niet toegestaan, met
uitzondering van plaatselijke verstevigingen,
afboordingen en afsluitingen, voor zover hiervoor
natuurlijke en in situ materialen worden gebruikt.

Het paden- en wegennetwerk in het
domein wordt verder ontwikkeld volgens
de principes die gelden vanuit de visie
op de verschillende clusters. Het
netwerk vormt evenwel een doorlopend
en samenhangend geheel over het
ganse domein, over de clusters heen.
Het netwerk wordt gestroomlijnd in
functie van de betekenis voor, hetzij
recreatief
hoofdgebruik
in
de
bestemmingen voor recreatie, hetzij
recreatief medegebruik in de zones met
beoogde natuurlijke bestemming of in
zones met verweving van natuur. De
hiernaast gedefinieerde hoofdpaden
betreffen de meest intensief gebruikte
paden en wegen, hetzij voor de
ontsluiting van dienstverkeer en de
parkeerinfrastructuur,
hetzij
de
recreatieve paden.

Bij de aanleg zijn enkel mechanische handelingen
toegestaan.
Blote voetenpaden en vergelijkbare recreatieve paden (recreatief)
Algemeen onverhard, met uitzondering van:
- plaatselijke verhardingen;
- plaatselijke constructies;
- afboordingen en afsluitingen, voor zover hiervoor
maximaal natuurlijke en in situ materialen gebruikt
worden.

De breedte bedraagt algemeen
max. 1,5m.
Plaatselijke verbredingen van de
paden zijn toegestaan in functie
van recreatieve constructies.

Finse piste en vergelijkbare recreatieve paden (recreatief)
Algemeen onverhard, met uitzondering van;
- toplaag van losse natuurlijke materialen;
- ongebonden fundering;
- afboordingen en afsluitingen, voor zover hiervoor
natuurlijke en in situ materialen worden gebruikt;
- maximale waterdoorlatendheid.

De breedte bedraagt algemeen
max. 2m.

Natuur(leer)paden en vergelijkbare educatieve en recreatieve paden (recreatief).
Algemeen onverhard.
Bodemvreemde materialen zijn niet toegestaan, met
uitzondering van de aanleg plaatselijke constructies in
functie van het educatief gebruik.
Bij de aanleg zijn enkel mechanische handelingen
toegestaan.

De breedte bedraagt algemeen
max. 1,5m.
Plaatselijke verbredingen van de
paden zijn toegestaan in functie
van recreatieve constructies.
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§7 Parkeren
Een gunstig stedenbouwkundig attest of een stedenbouwkundige
vergunning voor het uitbreiden van bestaande sportieve, recreatieve of
ondersteunde functies of activiteiten kan slechts verleend worden voor
zover met de vergunningsaanvraag aangetoond wordt dat na de realisatie
van het voorwerp van de aanvraag de totale parkeercapaciteit niet
overschreden wordt:
-

hetzij door het voorzien van de nodige parkeerplaatsen binnen het
plangebied van dit RUP;
hetzij door aan te tonen dat door gezamenlijk of gedeeld gebruik van
parkeerplaatsen binnen wandelafstand van het plangebied van dit
RUP de reële parkeerbehoefte binnen het plangebied van het RUP
lager is.

Bezoekersparkeren en het inrichten van parkeerplaatsen voor bezoekers is
toegestaan in de op het grafisch plan aangeduide zones:
-

-

‘hoofdparking’ (A): deze zones kunnen permanent gebruikt en
ingericht worden voor parkeren;
‘overloopparking 1’ (B): deze zone kan slechts periodiek en tijdelijk
gebruikt worden voor parkeren, wanneer de capaciteit van de zones
‘hoofdparking’ volledig bereikt wordt. De inrichting en aanleg gebeurt
onder de vorm van een parkstructuur, waarbij tenminste één
hoogstamboom per 3 parkeervakken wordt aangeplant, in een straal
van 10m rond de betreffende parkeervakken:
‘overloopparking 2’ (C): deze zone kan slechts periodiek en tijdelijk
gebruikt worden voor parkeren, wanneer de capaciteit van de zones
‘hoofdparking’ volledig bereikt wordt. De inrichting en aanleg gebeurt
in functie van het occasionele gebruik tijdens de zomermaanden. De
inrichting dient evenwel het ganse jaar door een parkstructuur met een
verbindende recreatieve en natuurfunctie te vormen:
o de verhardingen mogen slechts uitgevoerd worden onder
de vorm van gefundeerd gras. Per parkeervak wordt
tenminste één hoogstamboom aangeplant, in een straal
van 10m rondom het betreffende parkeervak.
o zichtbare opsluitingen of boordstenen zijn niet toegestaan;

In het kader van de ontwikkeling van het
Bloso-domein is het wenselijk om de
bereikbaarheid en het parkeren per zone
(cluster) uit te werken, Het behoud van
het systeem van circulatie tussen
hoofdparking en strandparking wordt
vooropgesteld, gezien op deze manier
een gedeelte van het zoekverkeer
tussen beide parkings op het eigen
terrein wordt opgevangen, en niet
bijkomend op de drukke Trianondreef
wordt gesitueerd. Het is aangewezen,
zoals dit reeds in huidige situatie
gebeurt, de verbinding tussen beide
parkings tijdelijk afsluitbaar te maken,
teneinde
onnodige
inen
uitrijbewegingen
bij
een
volle
strandparking te vermijden, of om het
parkeren tijdelijk te beheersen binnen de
hoofdtoegang. Aan het sportverblijf en
de zeilinfrastructuur is reeds een
afzonderlijke parking voorzien (beperkt
toegankelijk, met slagboom). Deze kan
verder
behouden
en
uitgebouwd
worden, en kan beter toegankelijk
gemaakt worden als een eigen toegang
(in- en uitrit) voor de geclusterde
activiteiten binnen deze zone.
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o

aanvragen met betrekking tot de aanleg van
parkeerinfrastructuur worden getoetst aan de bijdrage tot
de beeldkwaliteit t.a.v. de omgevende ruimte en de
betekenis als verbindende parkstructuur. Hierbij wordt o.a.
rekening gehouden met de kwaliteit van de aanleg, het
materiaalgebruik, en de densiteit, het patroon en de
soortenkeuze van de beplanting.
- ‘potentiële overloopparking’ (D): deze zone mag slechts gebruikt en
ingericht worden voor parkeren indien alle bovenstaande zones voor
parkeren ingericht en benut worden, en voor zover bij de
vergunningsaanvraag aangetoond kan worden dat de totale capaciteit
van deze zones volledig benut wordt en onvoldoende is gebleken. De
inrichting en aanleg gebeurt onder de vorm van een parkstructuur, met
tenminste één hoogstamboom per 3 parkeervakken: het behoud en
het vrijwaren van de bestaande hoogstambomen staat bij de inrichting
voorop.
Parkeerplaatsen voor personeel en diensten zijn toegestaan in aansluiting
met de gebouwen, binnen de bestemmingszones “art. 1. Bouwvrije zone
voor recreatie” en “art. 2. Bouwzone voor recreatie”.
Fietsenstallingen zijn steeds toegelaten.
§8 Afsluitingen
Afsluitingen zijn enkel toegelaten indien deze genoodzaakt zijn voor de
goede exploitatie, het beheer, de ontsluiting of de veiligheid, en voor zover
worden uitgevoerd in een natuurlijke verschijningsvorm, onder de vorm van:
- natuurlijke afsluitingen, zoals onder meer grachten, houtkanten en
heestermassieven;
- draadafsluitingen aan beide zijden geflankeerd door ondoorgankelijke
begroeiing, zoals onder meer heestermassieven, voor zover:
o de draadafsluiting algemeen en over de gehele lengte aan het
zicht onttrokken wordt door de heestermassieven;
o de onderzijde van de draadafsluiting zich minimum 30cm boven
het bodemoppervlak bevindt, teneinde migratie van kleine fauna
mogelijk te maken;
o de bovenzijde van de draadafsluiting zich maximum 2,20m boven
het bodemoppervlak bevindt.
Deze afsluitingen aan de randen van het Bloso-centrum hebben als

Afsluitingen zijn toegestaan zolang
corridors gevrijwaard blijven die de
verschillende delen van de natuurzone
in verbinding stellen, en zolang de
natuurverbindingen met de omgeving
van het domein niet in het gedrang
worden gebracht. Door een geïntegreerd
ontwerp
worden
afsluitingen
en
gecontroleerde toegangen verweven in
de omgeving en worden ze niet ervaren
als hinderlijk. In de ambitie voor het
ontwerp van deze elementen wordt een
onderscheid gemaakt tussen afsluitingen
aan de buitenzijde van het domein gezien de omvang van de site en de
scherpe grens met de omgeving wordt
traditionele omheining vooropgesteld en afsluitingen binnen het domein. Deze
laatsten mogen geen breuklijn in het
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primaire functie het garanderen van de veiligheid. Bestaande afsluitingen
kunnen behouden blijven. Uitbreiding, aanpassing of vervanging van de
afsluitingen kan onder volgende voorwaarden:
- in recreatiegebied: uit draad- en hekwerk met een maximale hoogte
van 3m.
- in natuurgebied: voor zover ze in overeenstemming zijn met het
bosdecreet.
- indien het de veiligheid niet in gedrang brengt worden maatregelen
genomen om migratie van kleine fauna mogelijk te maken

landschap vormen. Door middel van het
realiseren
van
natuurlijke
en
landschappelijke
oplossingen
voor
afsluitingen en toegangen dient de
samenhang en verwevenheid binnen de
verschillende delen van het Blosodomein bewaard te blijven.

§9 Publiciteit
Publiciteit is niet toegestaan in:
- artikel 6. Zone voor natuur;
- artikel 8. Zone voor natuurverbinding met verweving recreatie.
Publiciteit in de overige zones is slechts toegestaan voor zover deze
betrekking heeft op de eigen activiteiten binnen het domein, en voor zover
deze kleinschalig is. Gedurende de periode waarin een sport- of recreatieevenement plaatsvindt is reclame voor derde activiteiten en producten
toegestaan, voor zover deze geen permanent karakter heeft.
Lichtreclame (>10 lux) of indirect verlichte publiciteit zijn niet toegestaan.
§10 Verlichting
Verlichting is niet toegestaan in
- artikel 5. Zone voor natuurverweving (overdruk), met uitzondering van:
o kleinschalige verlichting (10-tal lux) voor de Finse piste op een
hoogte van max. 4m.
o verlichting in functie van verblijfsrecreatie binnen de overdruk
‘deelzone voor overnachtingsfaciliteiten’ voor zover voldaan wordt
aan onderstaande algemene voorwaarden rond functionaliteit en
hinder.
- artikel 6. Zone voor natuur
- artikel 8. Zone voor natuurverbinding met verweving recreatie, met
uitzondering van verlichting voor functioneel fietsverkeer onder
volgende voorwaarden:
o Binnen een strook van 20m vanaf de grens met het openbaar
domein van de Tervuursesteenweg en voor zover de
straatverlichting van de Tervuursesteenweg zelf onvoldoende is.
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o

Op een hoogte van max. 4m t.o.v. het bodemoppervlak.
Voor zover voldaan wordt aan onderstaande algemene
voorwaarden rond functionaliteit en hinder
Verlichting in de overige zones is toegestaan, voor zover deze zodanig
wordt ingeplant dat de hinder ten aanzien van de omgeving minimaal is: de
richting van de verlichting moet functioneel zijn en er mag geen verstrooiing
van het licht zijn. Lichtpunten worden steeds zo laag mogelijk bij de grond
geplaatst en naar onder gericht. Niet naar de grond gerichte verlichting
bedoeld voor grote afstanden, zogenaamde verstralers, is niet toegestaan.
§11 Zonevreemde woningen
Indien een gemeente voor delen van dit gebied een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan opmaakt met voorschriften voor bestaande woningen,
bedrijven, gebouwen en constructies waarvan de functie geen verband
houdt met de algemene bestemming van het gebied krijgen de
voorschriften van dat plan na goedkeuring ervan voorrang op de
voorschriften opgenomen in dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.
In de delen van dit gebied waarvoor op het ogenblik van de totstandkoming
van dit plan een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van kracht is met
voorschriften voor bestaande woningen, bedrijven, gebouwen of
constructies waarvan de functie geen verband houdt met de algemene
bestemming van het gebied, blijven de bepalingen van dat gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan gelden en hebben ze voorrang op de voorschriften
opgenomen in dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het PRUP omvat enkele percelen met
een zonevreemde woonfunctie om een
fragmentatie van het grafisch plan te
vermijden
en
de
geldende
stedenbouwkundige
regelgeving
zo
homogeen mogelijk te houden. Over de
zonevreemde woningen binnen de
afbakening doet het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan geen uitspraken en
planologisch verandert er voor deze
woningen niets.

§12 Begrippen
Ten behoeve van de leesbaarheid wordt volgende verklarende
begrippenlijst gehanteerd:
- Bestemming: het ruimtegebruik, gedetailleerd tot op het niveau van
een kavel of een kaveldeel, dat met behulp van voor het ruimtegebruik
bindende voorschriften, aan een bepaald stuk grond wordt toebedeeld.
- Bijgebouw: het bouwwerk of gebouw dat los staat van het
hoofdgebouw, en niet bedoeld is om de bestemming voorzien in de
bestemmingszone te herbergen, tenzij de berging van goederen,
gebruiksmiddelen, voertuigen, etc., die inherent verbonden zijn aan de
bestemming voorzien in de bestemmingszone. Het bijgebouw kan niet
zonder het hoofdgebouw bestaan.
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Bouwhoogte: hoogte van een bouwwerk die, indien niet anders
aangeduid, moet worden gemeten vanaf het maaiveld aan de voet van
het gebouw tot de bovenkant van de deksteen of de bovenkant van de
nok.
Constructie: een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een
verharding, een publiciteitsinrichting of uithangbord, al dan niet
bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de
grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en
bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed
uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig
ondergronds;
Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke,
overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
Kroonlijst: de snijlijn tussen een rechtopstaande gevel en een hellend
dakvlak.
Kroonlijsthoogte: de kroonlijsthoogte wordt gemeten vanaf het normale
grondpeil of maaiveld tot aan de kroonlijst.
Nok: het hoogste gedeelte van een hellend dak van een gebouw.
Nokhoogte: de nokhoogte wordt gemeten vanaf het normale grondpeil
of maaiveld tot aan het hoogste punt van de nok.
Terreinbezetting: bebouwd gedeelte van het terrein
Zone (bestemmingszone): het op het plan omlijnd en met een kleur of
grafisch teken aangeduid gebiedsdeel dat voor een bepaald, door de
voorschriften vastgesteld, gebruik bestemd is.
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Artikel 1

Bouwvrije zone
voor recreatie
Categorie
gebiedsaanduiding :
‘recreatie'

§1 Bestemming
De gronden zijn bestemd voor recreatie, sport en toerisme.
Verblijfsrecreatie is enkel toegestaan in de op het grafisch plan aangeduide
‘deelzone voor overnachtingsfaciliteiten’.
Gemotoriseerde activiteiten zijn enkel toegestaan in het kader van de
bestaande reddingsschool en (reddings)diensten gerelateerd aan andere
niet-gemotoriseerde watersportactiviteiten.
Toegelaten nevenfuncties zijn:
- landschapszorg;
- de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het
natuurlijk milieu en bos.

Het betreft overnachtingsmogelijkheden
in een bijzonder natuurlijk kader.
Het gaat om beperkte gemotoriseerde
activiteiten zonder aan te meren aan de
natuurlijke oevers.

§2 Inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen met betrekking tot de inrichting van
de terreinen in functie van recreatieve, sportieve en/of toeristische
activiteiten zijn toegestaan, met uitsluiting van het oprichten van
permanente gebouwen of andere constructies met dezelfde grootte,
uitstraling of impact als gebouwen.
Volgende uitzonderingen hierop zijn toegestaan:
-

-

voor zover deze landschappelijk ingepast worden wat betreft
vormgeving en materiaalgebruik, en met een maximaal volume van
60m³:
o kleinschalige gebouwen met als enige gebruik het verstrekken
van informatie of de verkoop van dranken en snacks voor de
nuttiging ter plaatse (kiosk);
o kleinschalige gebouwen met gebruik als rust-, schuil- of
uitkijkpunt, voor zover deze niet volledig omsloten worden
(schuilhut, kijkhut);
tijdelijke gebouwen of andere constructies met dezelfde grootte,
uitstraling of impact als gebouwen kunnen toegestaan worden voor
een maximale duur van 6 maanden, of in het geval van tijdelijke
huisvesting ten gevolge van werken aan bestaande gebouwen voor de
duur van deze werken in hun totaliteit;
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herbouw van het bestaande gebouw “De Drie Eiken” volgens het
bestaande, vergunde of vergund geachte volume, voor zover dit
bijdraagt aan de ontwikkeling of het herstel van de natuurwaarden, het
milieu of het natuurlijk landschap.
- Inrichtingen voor verblijfsrecreatie in openlucht zijn enkel
toegestaan in de op het grafisch plan aangeduide ‘deelzone voor
overnachtingsfaciliteiten’ onder de vorm van kleinschalige entiteiten
van ’avontuurlijke’ logiesinfrastructuur aanvullend bij het bestaande
sportverblijf en gericht op het verblijf van één enkel individu of één
enkel gezin, zoals bijvoorbeeld boomhutten, druppeltenten,
trekkershutten, een plaats op de tentenweide, etc.:
o voor zover hiervoor geen bomen geveld dienen te worden en
indien het natuurlijke en/of beboste karakter voor de locatie van
oprichting niet in het gedrang wordt gebracht;
o én voor zover deze entiteiten niet dezelfde grootte, uitstraling of
impact hebben als gebouwen.
Het maximum aantal toegelaten plaatsen voor openluchtrecreatieve
verblijven bedraagt maximum 50.
Kampeerautoplaatsen zijn uitgesloten.
Het inrichten van parkeerinfrastructuur is toegestaan volgens de bepalingen
van art. 0.7 “parkeren”.
Bestaande kleine landschapselementen en bestaande hoogstambomen
dienen bij de inrichting maximaal behouden te blijven op hun huidige plaats.
De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens toegelaten:
- de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en
het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden;
- het aanleggen, herstellen of heraanleggen van fietsenstallingen
- het openleggen van de Zwartebeek-Barebeek
- het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare
wegen en nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen
kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de
kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de
natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de
volksgezondheid.
-

“De Drie Eiken’ bevindt zich heden in
natuurgebied en kan ofwel ingericht
worden als schuilhut ofwel herbouwd
worden in de zone voor bouwvrije
recreatie.
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§3 Beheer
De eigenaar(s) van de gronden zal of zullen instaan voor het beheer en het
onderhoud van alle delen.
Bij de aanleg wordt maximaal rekening gehouden met de groene
verschijningsvorm van het omliggende landschap. De landschappelijke en
natuurlijke waarden van de zone en de omgeving worden ten allen tijde
gerespecteerd. Gebouwen en infrastructuren worden steeds ingepast in de
ruime omgeving. Niet-verharde of bebouwde oppervlaktes worden ingericht
als kwalitatieve groenzone.

Voor het beheer van het domein wordt
parallel aan dit ruimtelijk uitvoeringsplan
een
natuuren
bosbeheersplan
opgemaakt in samenwerking tussen de
eigenaar (Bloso) en de beheerder van
het natuurgebied (Agentschap voor
Natuur en Bos).

Een duurzaam bos- en natuurbeheer en maximaal behoud van de
bestaande groenwaarden staan voorop.

Artikel 2

Bouwzone voor
recreatie
Categorie
gebiedsaanduiding:
‘recreatie'

§1 Bestemming
De gronden zijn als volgt bestemd voor recreatie, sport, toerisme:
- zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10: zone voor recreatie, sport en toerisme,
met uitsluiting van overnachtingsfaciliteiten;
- zone 7: zone voor recreatie, sport en toerisme, met
overnachtingsfaciliteiten;
- zone 11: zone voor opslag en onderhoud in functie van recreatie, sport
en toerisme.
Horeca als ondersteuning voor de omliggende recreatieve activiteiten is
toegelaten als nevenfunctie in bouwzones 1, 2, 3, 5, 7 en 8 en als
hoofdfunctie in bouwzone 4.

Zone 7 is het sportverblijf, zone 11 is de
technische loods van Bloso. De andere
gebouwen kunnen worden ingericht als
sport- of recreatieruimte.

§2 Inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen met betrekking tot de inrichting van
de terreinen in functie van de bestemming zijn toegestaan.
Handelingen en werken aan gebouwen en constructies zijn toegestaan, als
volgt voor de verschillende bouwzones:
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Zone
1

Max. aantal
bouwlagen (BWL)

Max. bouw-hoogte
(BH)

Max. terreinbezetting zone (BT)

12m

65%

10°

2

Max. dakhelling (DH)

plaatselijk 16m
2

2

9m

100%

10°

3

2

9m

100%

10°

4

1

5m

50%

10°

5

vrij

20m

30%

vrij

6

1

7m

100%

45°

7

2

8m

100%

10°

8

1

5m

30%

10°

100%

bestaand

9

bestaand aantal

10
11

1. Nieuwe bouwzone aan oud zwembad
2. Overkragend volume gedempte
waterpartij
3. Afsluitend volume gedempte
waterpartij
4. Cafetaria Zomerlust
5. Nieuwe zone aan Tervuursesteenweg
6. Beheerderswoning
7. Sportverblijf en kantoren
8. Zeilloodsen
9. Silogebouw NMBS
10. Dienstgebouw strand
11. Technische loods

enkel behoud bestaand volume
1

7m

50%

30°

Een gunstig stedenbouwkundig attest, een stedenbouwkundige en/of
verkavelingsvergunning in de bouwzone op het grafisch plan aangeduid
met het nummer “1” kan slechts verleend worden voor zover met de
vergunningsaanvraag aangetoond wordt dat voldaan wordt aan volgende
bindende voorwaarden:
- Fasering: een vergunning voor de realisatie van de bestemming kan
slechts verleend worden:
o voor zover de eerste aanvraag voor het oprichten van één of
meerdere nieuwe gebouwen eveneens betrekking heeft op de
restauratie van de beschermde monumenten opgenomen in
artikel 3 binnen de bouwzone op het grafisch plan aangeduid met
het nummer “R2”;
o of voor zover aangetoond werd dat de in voorgaand punt
vermelde restauratie reeds werd uitgevoerd of in uitvoering is
volgens een geldige vergunning.
-

Bouwzones:

Belang van het beschermd patrimonium: Elk voorwerp van de
aanvraag dient het waardevolle karakter van de in artikel 3
opgenomen beschermde monumenten binnen de bouwzone op het

Er worden concrete en duidelijke
voorschriften geformuleerd voor de
restauratieverplichting
van
het
beschermd
patrimonium
en
de
gebouwen
van
het
voormalige
openluchtzwembad. Zo
wordt de
mogelijkheid voor het oprichten van
nieuwe gebouwen in de omliggende
bouwzones afhankelijk gemaakt van de
restauratie
van
het
voormalige
zwembadcomplex.
Zo
kan
een
vergunning slechts verkregen worden
indien de restauratie van het voormalige
zwembadcomplex in een eerste fase
voorzien wordt. Concreet betekent dit
dat op het moment van de eerste
vergunningsaanvraag
het
restauratiedossier voor het voormalige
zwembadcomplex beschikbaar is, én dat
de restauratie deel uitmaakt van de
vergunningsaanvraag.
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grafisch plan aangeduid met het nummer “R2” te ondersteunen en te
versterken, tenminste door aan te tonen dat het voorwerp van de
aanvraag:
o de realisatie van kwaliteitsvolle architectuur als prioriteit heeft,
rekening houdend met de beschermde monumenten én met de
functionele aspecten overeenkomstig de bestemming;
o de centrale betekenis benadrukt van het geheel van beschermde
monumenten van het voormalige zwembadcomplex. De ingrepen
dienen de globale samenhang van dit complex te versterken;
o op architecturaal en stedenbouwkundig vlak zorgt voor de visuele
en functionele aaneenschakeling tussen de zuidelijk gelegen
hoofdtoegangszone en het voormalige zwembadcomplex,
volgens de denkbeeldige as die loodrecht op de kuip van het
beschermde zwembad staat, vanaf de hoofdparking tot aan de
grote vijver. Het ontwerp streeft hierbij naar de uitwerking van een
representatieve en beeldbepalende architectuur voor het geheel
van de bebouwing, in functie van de uitstraling en het uitnodigend
karakter van de bouwzone als portaalzone van het Blosocentrum;
o een architecturale en stedenbouwkundige overgang uitwerkt
tussen de beschermde monumenten en de nieuwbouw, als open
ruimte en/of als transparante bebouwde ruimte, waarbij het
ontwerp streeft naar:
 maximale transparantie van de gevels, waarbij de
architectuur maximaal de zichtrelatie uitwerkt op het geheel
van de beschermde monumenten;
 het doortrekken van het bestaande ‘terras’ tussen het
beschermde kleedkamergebouw en het beschermde
overkragende cafetariagebouw, bvb door het doorzetten
van het peil van het terras in het vloerniveau van de
gelijkvloerse verdieping, of het verderzetten van de
trappenpartij van de omloop van het beschermde
openluchtzwembad in de nieuwe architectuur;
 openheid van de interne structuur, waarbij maximaal een
aaneengesloten transparante ruimte uitgewerkt wordt langs
de zijde van het beschermde openluchtzwembad, die
zichtbaar of leesbaar is vanuit de omliggende ruimte aan
de noordzijde (noordoost- en noordwestzijde van de
bouwzone;

De voorwaarden werden geformuleerd in
het masterplan en worden woord voor
woord overgenomen in het ruimtelijk
uitvoeringsplan.
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o

in de verhoudingen van zijn architectuur maximaal verwijst naar
de verhoudingen die te vinden zijn in de architectuur van de
beschermde monumenten en in het oorspronkelijke architecturaal
totaalconcept. Daarbij wordt maximaal gezocht naar het geven
van invulling aan de betekenis als portaalzone:
 met een zwaartepunt van bebouwing aan de zuidzijde van
de bouwzone;
 met een beeldbepalende wandafwerking naar de
hoofdtoegangszone;
De bouwhoogten en de gevelbreedtes worden daarbij
verhoudingsgewijs op elkaar afgestemd. De bouwhoogten
worden bepaald in functie van een evenwichtig en esthetisch
verantwoord samenspel tussen de verschillende bouwdelen van
nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen en beschermde
monumenten. De hoogste bouwdelen mogen de totale
bouwhoogte van 12m niet overschrijden, met uitzondering van
plaatselijke hoogteaccenten tot 16m in functie van de uitwerking
van de zichtrelatie t.a.v. het geheel van beschermde
monumenten en de tussenliggende aaneengesloten ruimte,
zonder dat de algemene bouwhoogte van 12m opgetrokken
wordt. De hoogteaccenten dienen maximaal verwijderd te worden
van de beschermde monumenten, ter hoogte van de uiterste
zuidelijke bouwlijn.

-

Te specificeren elementen: Het voorwerp van de aanvraag dient
tenminste volgende elementen te specifiëren: bebouwing,
verhardingen en verhardingstypes, ontsluitingen van bebouwing en
publieke zones, beplanting, afsluitingen.

-

Samenhang van het bouwproject en aansluiting op het beschermd
patrimonium: Alle constructies binnen de bouwzones op het grafisch
plan aangeduid met de nummers “1”, “2”, “3”, “4” en “5” dienen een
onderling architecturaal en stedenbouwkundig samenhangend geheel
te vormen, waarbij tenminste de verhoudingen en de vormentaal van
de architectuur steeds een bijdrage levert aan samenhang en de
harmonie van het geheel van bebouwing. De realisatie van het
samenhangend bouwproject kan al dan niet gefaseerd gebeuren.
Fysieke aansluitingen van nieuwe constructies op het beschermd
patrimonium binnen de bouwzone voor voormalig openluchtzwembad
63/76

kunnen toegestaan worden voor noodzakelijke toegangen en in functie
van noodzakelijke functionele verbindingen.
-

Bijdrage aan de beeldkwaliteit: het project wordt getoetst aan de
bijdrage tot de beeldkwaliteit t.a.v. de omgevende ruimte en de
betekenis als centraal element binnen het plangebied. Hierbij wordt
o.a. rekening gehouden met de architecturale kwaliteit, de kwaliteit
van de aanleg van de onbebouwde perceelsdelen en
perceelsafsluitingen, het materiaalgebruik en de beplanting.

Het inrichten van parkeerinfrastructuur is toegestaan volgens de bepalingen
van art. 0.7 “parkeren”.
De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens toegelaten:
- de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en
het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden;
- het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare
wegen en nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen
kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de
kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de
natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de
volksgezondheid.
De onbebouwde zones dienen te voldoen aan de bepalingen van artikel 1,
‘Bouwvrije zone voor recreatie’.
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Artikel 3
§1 Bestemming
Zone voor recreatie
met restauratieverplichting
Categorie
gebiedsaanduiding:
‘recreatie'

De gronden zijn bestemd voor recreatie, sport en toerisme voor zover deze
afgestemd zijn op de draagkracht en de historische waarde van de
beschermde gebouwen. Horeca als ondersteunende nevenfunctie in de
zones R1, R2 en R4 en als hoofdfunctie in de zone R3, is toegelaten.

Het gaat om het hoofdtoegangsgebouw
(R1), het voormalig zwembadcomplex
(R2), het bootshuis (R3) en het
strandgebouw (R4).

§2 Inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen met betrekking tot de inrichting van
de terreinen in functie van recreatieve, sportieve en/of toeristische
activiteiten zijn toegestaan, met uitsluiting van het oprichten van andere
gebouwen en constructies dan bedoeld met de in dit artikel vermelde
restauratie van de beschermde monumenten.
Enkel de restauratie van de bestaande gebouwen en constructies is
toegelaten, volgens het bestaande aantal bouwlagen, de bestaande
bouwhoogte, de bestaande terreinbezetting, en de bestaande dakhellingen.
Afbraak of sloop van waardevolle gebouwen of waardevolle architecturale
elementen is niet toegestaan. De bouwfysische toestand van een gebouw
kan niet aangegrepen worden om het gebouw te laten afbreken. Een
gunstig stedenbouwkundig attest, een stedenbouwkundige en/of
verkavelingsvergunning kan slechts verleend worden voor zover met de
vergunningsaanvraag aangetoond wordt dat voldaan wordt aan volgende
bindende voorwaarden:
- Fasering: Een vergunning voor de realisatie van de bestemming van
de bouwzone kan slechts verleend worden:
o voor zover de aanvraag eveneens betrekking heeft op de
restauratie van de beschermde monumenten binnen de
betreffende
bouwzone.
Bij
de
aanvraag
van
een
stedenbouwkundig attest moeten de restauratieopties en de
ingrepen op het beschermde monument naar aanleiding van de
herbestemming gekend zijn. Bij de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning en/of verkavelingsvergunning
moet aangetoond worden dat het restauratiedossier opgemaakt is
en goedgekeurd door de bevoegde instantie.

Er worden concrete en duidelijke
voorschriften geformuleerd voor de
restauratieverplichting
van
het
beschermd
patrimonium
en
de
gebouwen
van
het
voormalige
openluchtzwembad. Zo
wordt de
mogelijkheid voor het oprichten van
nieuwe gebouwen in de omliggende
bouwzones afhankelijk gemaakt van de
restauratie
van
het
voormalige
zwembadcomplex.
Zo
kan
een
vergunning slechts verkregen worden
indien de restauratie van het voormalige
zwembadcomplex in een eerste fase
voorzien wordt. Concreet betekent dit
dat op het moment van de eerste
vergunningsaanvraag
het
restauratiedossier voor het voormalige
zwembadcomplex beschikbaar is, én dat
de restauratie deel uitmaakt van de
vergunningsaanvraag.
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o

of voor zover aangetoond werd dat de in voorgaand punt
vermelde restauratie reeds werd uitgevoerd of in uitvoering is
volgens een geldige vergunning;

-

Vergunbare handelingen: Handelingen zijn slechts toegestaan voor
zover deze verenigbaar zijn met de vigerende regelgeving en
besluiten met betrekking tot de cultuurhistorische aspecten binnen de
bouwzone:
o het behoud en het herstel van het beschermd patrimonium en de
verankering van het patrimonium als unieke getuige van de
historiek van de locatie staan voorop. Uitgesloten handelingen
zijn: het uitbreiden, het verbouwen of herbouwen van bouwdelen
anders dan bedoeld volgens de vigerende regelgeving en
besluiten m.b.t. de cultuurhistorische aspecten;
o de oorspronkelijke bouwstijl, de oorspronkelijke compositie van
de bouwonderdelen onderling, de gevelmaterialen en/of
bouwtechnieken dewelke het beschermd patrimonium in zijn
oorspronkelijke vorm zijn waardevol karakter verlenen, moeten
maximaal behouden blijven, en/of in de oorspronkelijke staat
hersteld worden;
o handelingen m.b.t. tot het beschermd patrimonium mogen niet in
dergelijke mate gebeuren dat de oorspronkelijke morfologie van
het beschermd patrimonium niet meer herkenbaar is;
o specifieke architecturale elementen moeten bewaard blijven en/of
in hun oorspronkelijke staat hersteld worden: architecturale
elementen zoals oorspronkelijk schrijnwerk, borstweringen,
horizontaliserende gevel- en raampartijen, beglazing, luifels, etc;
o oorspronkelijke omgevingselementen zoals afsluitingen, hekwerk,
omheiningsmuren, toegangspoorten, bijgebouwen, ornamenten
en zichtrelaties, etc., moeten maximaal behouden blijven en/of in
hun oorspronkelijke staat hersteld worden.

-

Te specificeren elementen: Het voorwerp van de aanvraag dient
tenminste volgende elementen te specifiëren: bebouwing,
verhardingen en verhardingstypes, ontsluitingen van bebouwing en
publieke zones, beplanting, afsluitingen.

66/76

Artikel 4

Zone voor lokale
recreatie in een
groene omgeving
Categorie
gebiedsaanduiding:
‘recreatie'

§1 Bestemming
De zone is bestemd voor dagrecreatie, verblijfsrecreatie in open lucht en
niet-lawaaihinderlijke buitensportinfrastructuur en de landschappelijke
inpassing hiervan.

Gezien de ligging tussen natuurgebied
en laagdynamisch recreatiegebied wordt
de verharding en bebouwing beperkt
gehouden.

Verblijfsrecreatie in open lucht dient in overeenstemming te zijn met de
vigerende regelgeving inzake toeristische logies.
De activiteiten dienen in verhouding te zijn met de natuurlijke draagkracht
van de omgeving, het behoud van de natuurlijke structuur.
Alleen activiteiten van lokaal of gemeentelijk niveau zijn toegelaten.
Infrastructuur van intermediair of bovenlokaal belang is enkel toegelaten
indien complementair aan de functies aanwezig in het Bloso-centrum.
Toegelaten nevengeschikte functies zijn:
- Landschapszorg
- Natuur en bosbouw
- Recreatief medegebruik (fiets- en wandelpaden)
- Parkeren
- Berging,
sanitair,
kantine,
kleedkamers
sportinfrastructuur

in

functie

Kleinschalige
infrastructuren
van
bovenlokaal karakter, zoals bijvoorbeeld
(wedstrijd-)infrastructuur voor minder
courante
sporten,
kan
worden
toegelaten indien deze infrastructuur niet
aanwezig in het Bloso-centrum of de
functie van het recreatiedomein kan
versterken.

van

Niet toegelaten recreatieve functies zijn:
- Dagrecreatie van bovenlokaal niveau (tenzij complementair met
activiteiten in Blosodomein)
- Verblijfsrecreatie in permanente constructies
- Lawaaihinderlijke of gemotoriseerde sporten
§2 Inrichting
De zone wordt ingericht in functie van openluchtrecreatie. Recreatieve
verblijfs- of sportinfrastructuur dient steeds worden uitgewerkt met minimale
verharding en maximale landschappelijke inpassing. Verharding buiten de
sport- of verblijfsinfrastructuren bedraagt maximaal 2.000 m². In een zone
van 10m aanpalend aan de omliggende natuurgebieden is geen verharding
toegestaan, ook niet in het kader van sport- of verblijfsinfrastructuren.

Op de onverharde 10m-zone na zijn de
voorschriften op vlak van dezelfde als
die
uit
het
eerdere
ruimtelijk
uitvoeringsplan dat wordt opgeheven.
De toegelaten bebouwde oppervlakte
wordt licht uitgebreid om lokale indoorrecreatie toe te laten. Het is verder de
bedoeling enkel de mogelijke functies uit
te breiden.
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Bebouwing wordt toegelaten in functie van de recreatieve of sportieve
functie (indoor recreatievoorzieningen, sanitair, berging, kleedruimtes,
campingwinkel, kantine,…) en heeft een maximale oppervlakte van 800 m²,
een maximale kroonlijsthoogte van 3,5m en een maximale nokhoogte van
5m. De bebouwing wordt uitgevoerd in natuurlijke en duurzame materialen
en mag geen industrieel of tijdelijk karakter uitstralen. Golfplaten,
betonplaten of geprofileerde staalplaten zijn niet toegestaan als uitwendig
gevel- of dakmateriaal.
Het inrichten van parkeerinfrastructuur is enkel toegestaan in functie van de
activiteiten van lokale schaal. Voor bovenlokale functies (complementair
aan het Bloso-centrum, zie hoger) dient de parkeerinfrastructuur binnen het
Bloso-centrum de aanvullende behoefte op te vangen.
Bebouwing en parkeerinfrastructuur worden gebundeld in één compact
geheel binnen een zone van 40m aanpalend aan de openbare weg of de
zuidwestelijke rand van de zone én op minstens 40m afstand van het
aanpalende natuurgebied in het noordoosten. Gemotoriseerd verkeer wordt
beperkt tot deze parkeervoorzieningen en de bijhorende ontsluiting.

Omdat de parkeernood van de mogelijke
functies sterk kan verschillen wordt geen
oppervlakte of aantal parkeerplaatsen
opgegeven.
De ontsluiting gebeurt bij voorkeur via de
bestaande
zijtak
van
de
Molenheidebaan
maar
indien
dit
onmogelijk is kan dit ook rechtstreeks op
de Molenheidebaan.

Afsluitingen zijn toegelaten volgens de bepalingen van art. 0.8.
Bij de inrichting staat het behoud van bestaande hoogstambomen voorop.
Andere toegelaten activiteiten en handelingen zijn:
- aanleg en plaatsing van kleinschalig parkmeubilair en infrastructuur in
functie van recreatief medegebruik, zoals bijvoorbeeld fiets- en
wandelpaden met bijhorende signalisatie en hun verbinding met het
Blosodomein
- reliëfwijzigingen in functie van de aanleg van sportinfrastructuur, enkel
indien verenigbaar met de natuurwaarden
- plaatsing van tijdelijke constructies tijdens evenementen indien deze
geen structurele wijziging voor de bestaande natuurlijke toestand
betekenen
- de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en
het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden;
- aanplanten van bijkomende hoogstambomen
Bij een vergunningsaanvraag die bijkomende oppervlakte inneemt wordt
een globale visie op de zone weergegeven om toekomstige ontwikkelingen

De zone is op dit moment niet volledig in
handen van één eigenaar dus moet
voorkomen worden dat de zone slechts
gedeeltelijk ontwikkeld wordt.
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niet te hypothekeren. Aanvragen die geen bijkomende oppervlakte innemen
(verbouwing, aanpassing,…) zijn hier niet toe verplicht.
§3 Beheer
De eigenaar(s) van de gronden zal of zullen instaan voor het beheer en het
onderhoud van alle delen.
Bij de aanleg wordt rekening gehouden met de groene verschijningsvorm
van het omliggende landschap. De landschappelijke en natuurlijke waarden
van de zone en de omgeving worden te allen tijde gerespecteerd.
Gebouwen en infrastructuren worden steeds ingepast in de ruime
omgeving. Niet verharde of bebouwde oppervlaktes worden ingericht als
kwalitatieve groenzone. Een duurzaam bos- en natuurbeheer en maximaal
behoud van bestaande groenwaarden staat voorop.

Artikel 5

Zone voor
natuurverweving
(overdruk)

§1 Bestemming
De gronden zijn naast de basisbestemming bestemd voor natuurverweving,
zijnde de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het
natuurlijk milieu en bos.
De basisbestemming is slechts toegestaan voor zover deze de bestemming
in overdruk voor natuurverweving niet in het gedrang brengt.
§2 Inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de
ontwikkeling, de instandhouding en het herstel van de natuur, het natuurlijk
milieu, bos en van de landschapswaarden zijn toegelaten.
Een stedenbouwkundige vergunning kan slechts verleend worden voor
zover met de vergunningsaanvraag aangetoond wordt dat voldaan wordt
aan volgende bindende voorwaarden:
- ingrepen dienen te gebeuren volgens de principes van een door de
bevoegde overheid goedgekeurd natuur- en bosbeheersplan, en
worden
maximaal uitgevoerd
volgens de
principes van
natuurtechnische milieubouw;
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-

-

tenminste het de bestaande natuurwaarden dienen gevrijwaard te
blijven;
de inrichting van oeverzones gebeurt in functie van een maximaal
ecologisch contact tussen land en water;
recreatieve, sportieve of toeristische inrichtingen of functies die gericht
zijn op het te water gaan vanop land of het aan land gaan vanop water
zijn niet toegestaan ter hoogte van de “natuurlijke oever”, zoals
aangeduid op het grafisch plan. De inrichting van de “natuurlijke
oever” gebeurt zodanig deze functies ontraden worden. Vissteigers en
uitkijkplatformen zijn steeds toegelaten met een maximale breedte van
3m per steiger of uitkijkplatform, en met een afstand van tenminste
100m tussen twee steigers of uitkijkplatformen, te meten langs de
oeverlijn;
wegen en paden zijn toegestaan voor niet-gemotoriseerd verkeer,
volgens de bepalingen van art. 0.6. “wegen en paden”. Gemotoriseerd
verkeer is slechts toegestaan in functie van diensten en onderhoud. Er
dient een duidelijke hiërarchie van wegen en paden te zijn met
betrekking tot de intensiteit van gebruik, en met een inrichting en
materiaalgebruik dat overeenstemt met deze intensiteit van gebruik.
Het aantal wegen en paden, alsook de onderlinge tussenafstand,
wordt zodanig bepaald dat de ecologische draagkracht niet in het
gedrang wordt gebracht;

§3 Beheer
De eigenaar(s) van de gronden zal of zullen instaan voor het beheer en het
onderhoud van alle delen.

Voor het beheer van het domein wordt
parallel aan dit ruimtelijk uitvoeringsplan
een
natuuren
bosbeheersplan
opgemaakt in samenwerking tussen de
eigenaar (Bloso) en de beheerder van
het natuurgebied (Agentschap voor
Natuur en Bos).

Bij de aanleg wordt maximaal rekening gehouden met de groene
verschijningsvorm van het omliggende landschap. De landschappelijke en
natuurlijke waarden van de zone en de omgeving worden te allen tijde
gerespecteerd. Gebouwen en infrastructuren worden steeds ingepast in de
ruime omgeving. Niet verharde of bebouwde oppervlaktes worden ingericht
als kwalitatieve groenzone.
Een duurzaam bos- en natuurbeheer en maximaal behoud van bestaande
groenwaarden staat voorop.
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Artikel 6

Zone voor natuur
Categorie
gebiedsaanduiding:
‘natuurgebied'

§1 Bestemming
De gronden zijn bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het
herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos.
Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie, en is toegestaan
voor zover deze de hoofdbestemming niet in het gedrang brengt.
Gemotoriseerde en lawaaihinderlijke sporten en activiteiten zijn uitgesloten.
Verblijfsrecreatie is uitgesloten.
§2 Inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de
ontwikkeling, de instandhouding en het herstel van de natuur, het natuurlijk
milieu, bos en van de landschapswaarden zijn toegelaten.
Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet
overschreden wordt, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen
eveneens toegelaten:
- het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur voor 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. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen
kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de
kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de
natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de
volksgezondheid.
Een stedenbouwkundige vergunning kan slechts verleend worden voor
zover met de vergunningsaanvraag aangetoond wordt dat voldaan wordt
aan volgende bindende voorwaarden:
- ingrepen dienen te gebeuren volgens de principes van een door de
bevoegde overheid goedgekeurd natuur- en bosbeheersplan, en
worden
maximaal uitgevoerd
volgens de
principes van
natuurtechnische milieubouw;
71/76

-

-

wegen en paden zijn toegestaan voor niet-gemotoriseerd verkeer,
volgens de bepalingen van art. 0.6. “wegen en paden”. Gemotoriseerd
verkeer is slechts toegestaan in functie van diensten en onderhoud. Er
dient een duidelijke hiërarchie van wegen en paden te zijn met
betrekking tot de intensiteit van gebruik, en met een inrichting en
materiaalgebruik dat overeenstemt met deze intensiteit van gebruik.
Het aantal wegen en paden, alsook de onderlinge tussenafstand,
wordt zodanig bepaald dat de ecologische draagkracht niet in het
gedrang wordt gebracht;
het oprichten van gebouwen of andere constructies met dezelfde
grootte, uitstraling of impact als gebouwen is uitgesloten.
inrichtingen voor recreatief medegebruik zijn slechts toegelaten voor
deze gericht zijn op laagdynamische activiteiten, met een lage
gebruiksfrequentie en –intensiteit;

Ter hoogte van de spoorwegbrug over de Tervuursesteenweg wordt een
ecologische verbinding vooropgesteld, volgens de indicatieve aanduiding
‘ecologische verbinding’ op het grafisch plan. Deze kan bestaan uit een
ecobrug over de Tervuursesteenweg en andere functionele ecologische
infrastructuren die de verbinding tussen beide natuurgebieden verbetert.

De aanduiding ‘ecologische verbinding’
bevindt zich buiten de plancontouren en
is
bijgevolg
geen
verordenende
aanduiding.

§3 Beheer
De eigenaar(s) van de gronden zal of zullen instaan voor het beheer en het
onderhoud van alle delen. Een duurzaam bos- en natuurbeheer en
maximaal behoud van bestaande groenwaarden staat voorop.
Bij de aanleg wordt maximaal rekening gehouden met de groene
verschijningsvorm van het omliggende landschap. De landschappelijke en
natuurlijke waarden van de zone en de omgeving worden te allen tijde
gerespecteerd. Gebouwen en infrastructuren worden steeds ingepast in de
ruime omgeving. Niet verharde of bebouwde oppervlaktes worden ingericht
als kwalitatieve groenzone.

Voor het beheer van het domein wordt
parallel aan dit ruimtelijk uitvoeringsplan
een
natuuren
bosbeheersplan
opgemaakt in samenwerking tussen de
eigenaar (Bloso) en de beheerder van
het natuurgebied (Agentschap voor
Natuur en Bos).
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Artikel 7

Zone voor
verweving met
recreatie (overdruk)

§1 Bestemming
De gronden zijn naast de basisbestemming bestemd voor verweving met
recreatie, sport en toerisme, met de uitsluiting van verblijfsrecreatie,
gemotoriseerde en lawaaihinderlijke sporten en activiteiten.
De basisbestemming is slechts toegestaan voor zover deze de bestemming
in overdruk voor verweving met recreatie niet in het gedrang brengt.
§2 Inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen met betrekking tot de inrichting van
de terreinen in functie van recreatieve, sportieve en/of toeristische
activiteiten zijn toegestaan, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen
of andere constructies met dezelfde grootte, uitstraling of impact als
gebouwen is uitgesloten.
Recreatieve en sportieve activiteiten met een hoge gebruiksfrequentie en –
intensiteit zijn toegestaan voor zover deze de basisbestemming niet in het
gedrang brengen;
Kleinschalige constructies en signalisatie voor sportieve, recreatieve en
educatieve doeleinden zijn toegelaten volgens de bepalingen van art. 0.6.
“wegen en paden”.
Herbouw van het bestaande gebouw “De Drie Eiken” is toegestaan:
- indien het wordt omgezet naar schuilhut, of
- binnen “art. 1. Bouwvrije zone voor recreatie” en “art. 5. Zone voor
natuurverweving (overdruk)”, en voor zover deze verplaatsing bijdraagt
aan de ontwikkeling of het herstel van de natuurwaarden, het milieu of
het natuurlijk landschap.
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Artikel 8

Zone voor
natuurverbinding
met verweving
recreatie
Categorie
gebiedsaanduiding:
‘natuurgebied'

§1 Bestemming
De gronden zijn bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het
herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos, in functie van het
vrijwaren en tot stand brengen van een verbindende natuurfunctie.
De gronden zijn eveneens bestemd voor recreatie, sport en toerisme, voor
zover deze de verbindende natuurfunctie niet in het gedrang brengen.
§2 Inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de
ontwikkeling, de instandhouding en het herstel van de natuur, het natuurlijk
milieu, bos en van de landschapswaarden zijn toegelaten.
Alle werken, handelingen en wijzigingen met betrekking tot de inrichting van
de terreinen in functie van recreatieve, sportieve en/of toeristische
activiteiten zijn toegestaan, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen
en andere constructies met dezelfde grootte, uitstraling of impact als
gebouwen is uitgesloten.
Het inrichten van parkeerinfrastructuur is toegestaan volgens de bepalingen
van art. 0.7 “parkeren”.
Een stedenbouwkundige vergunning kan slechts verleend worden voor
zover met de vergunningsaanvraag aangetoond wordt dat voldaan wordt
aan volgende bindende voorwaarden:
- ingrepen dienen te gebeuren volgens de principes van een door de
bevoegde overheid goedgekeurd natuur- en bosbeheersplan, en van
de natuurtechnische milieubouw;
- tenminste de bestaande natuurwaarden dienen gevrijwaard te blijven;
- wegen en paden zijn toegestaan voor niet-gemotoriseerd verkeer,
volgens de bepalingen van art. 0.6. “wegen en paden”. Gemotoriseerd
verkeer is slechts toegestaan in functie van diensten en onderhoud. Er
dient een duidelijke hiërarchie van wegen en paden te zijn met
betrekking tot de intensiteit van gebruik, en met een inrichting en
materiaalgebruik dat overeenstemt met deze intensiteit van gebruik.
Het aantal wegen en paden, alsook de onderlinge tussenafstand,
wordt zodanig bepaald dat de ecologische draagkracht niet in het
gedrang wordt gebracht.
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Ter hoogte van de onderdoorgang van de Barebeek-Zwartebeek onder de
Tervuursesteenweg wordt de aanleg van een ecotunnel vooropgesteld,
volgens de indicatieve aanduiding ‘ecologische verbinding’.
§3 Beheer
De eigenaar(s) van de gronden zal of zullen instaan voor het beheer en het
onderhoud van alle delen.
Bij de aanleg wordt maximaal rekening gehouden met de groene
verschijningsvorm van het omliggende landschap. De landschappelijke en
natuurlijke waarden van de zone en de omgeving worden te allen tijde
gerespecteerd. Gebouwen en infrastructuren worden steeds ingepast in de
ruime omgeving. Niet verharde of bebouwde oppervlaktes worden ingericht
als kwalitatieve groenzone.

De aanduiding ‘ecologische verbinding’
bevindt zich buiten de plancontouren en
is
bijgevolg
geen
verordenende
aanduiding.

Voor het beheer van het domein wordt
parallel aan dit ruimtelijk uitvoeringsplan
een
natuuren
bosbeheersplan
opgemaakt in samenwerking tussen de
eigenaar (Bloso) en de beheerder van
het natuurgebied (Agentschap voor
Natuur en Bos).

Een duurzaam bos- en natuurbeheer en maximaal behoud van bestaande
groenwaarden staat voorop.

75/76

Artikel 9

Zone voor
gemeenschapsvoorzieningen
Categorie
gebiedsaanduiding:
‘gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut'

§1 Bestemming
Het gebied is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbare nutsvoorzieningen.
§2 Inrichting
Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het
aanbieden van gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen zijn toegelaten.
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het
onderhoud en de herstelling van openbare wegen zijn toegelaten.
Handelingen en werken aan gebouwen en constructies zijn toegestaan, als
volgt:
Max. aantal
bouwlagen (BWL)

Max. bouwhoogte (BH)

Max. terreinbezetting zone (BT)

Max. dakhelling (DH)

2

vrij

30%

vrij

Ter hoogte van de spoorwegbrug over de Tervuursesteenweg wordt een
ecologische verbinding vooropgesteld, volgens de indicatieve aanduiding
‘ecologische verbinding’ op het grafisch plan. Deze kan bestaan uit een
ecobrug over de Tervuursesteenweg en andere functionele ecologische
infrastructuren die de verbinding tussen beide natuurgebieden verbetert.

De aanduiding ‘ecologische verbinding’
bevindt zich buiten de plancontouren en
is
bijgevolg
geen
verordenende
aanduiding.
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