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1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
verordenende stedenbouwkundige voorschriften
ARTIKEL 0

toelichting

RECHT VAN VOORKOOP
Op het volledige plangebied is een recht van voorkoop als
bedoeld in de codex ruimtelijke ordening van toepassing.
In uitvoering van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex ruimtelijke
ordening wordt de rangorde voor de toepassing van het
voorkooprecht vastgesteld als volgt:
1. POM Vlaams-Brabant
2. Intercommunale Haviland
en wordt de geldigheidsduur van het voorkooprecht op 15 jaar
bepaald, ingaand na de inwerkingtreding van dit provinciaal RUP.

ARTIKEL 1

BUFFERZONE

GEBIEDSCATEGORIE: BEDRIJVIGHEID

1.1. Bestemming
De bufferzone is bestemd als overgangsgebied tussen gebieden
die door hun bestemming niet verenigbaar zijn of die dienen voor
het behoud van de huidige beplantingen.

Zolang de nabestemming ‘gemengd regionaal bedrijventerrein’
(cfr art. 3) niet is ingegaan en niet met de aanleg van deze
uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein is begonnen,
moet de bufferstrook van het huidige bedrijventerrein
Dassenveld behouden blijven. De bepaling van BPA
Dassenveld die voor deze strook van toepassing waren, zijn in
dit RUP overgenomen.

1.2. Inrichting
Bebouwing is uitgesloten. Het gebied moet volledig worden
beplant met inheemse beplantingen.
Om de buffer te realiseren moet gebruik worden gemaakt van
streekeigen standplaatsgeschikte soorten en bestaan uit zowel
laagstammig als hoogstammig groen. Voor hoogstammig groen

In het voorschrift is de plantenlijst uit het oorspronkelijke BPA
Dassenveld overgenomen. De principes van aanleg zijn
behouden. Onder normale snoeiingen, onderhoud en
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komen volgende soorten in aanmerking: zomereik, tamme
kastanje, es, els, iep, beuk, haagbeuk, linde. Voor laagstammig
groen komen met name hazelaar, kornoelje, eglantierroos,
sleedoorn, wilg, taxus (maximaal 5% van het aantal planten) en
hulst in aanmerking.
De beplanting moet permanent zijn over de volledige lengte van
de zone met de noodzakelijke verscheidenheid om haar functie te
vervullen. Enkel normale snoeiingen, onderhoud en vervanging
zijn toegelaten.

vervangingen wordt een instandhouding van de bestaande
buffer bedoeld zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en
gewoonrechterlijke bepalingen ter zake.
De noodzaak van een inrichtingsplan en beplantingsplan bij
een bouwaanvraag is hier weggelaten ten opzichte van het
oorspronkelijk BPA Dassenveld. De verkaveling van het
bedrijventerrein is gerealiseerd. De buffer is ingericht en
beplant.

Constructies ten behoeve van de afwatering en stabilisatie zijn
toegelaten.
ARTIKEL 2

BUFFERZONE MET NABESTEMMING GEMENGD REGIONAAL
BEDRIJVENTERREIN

ARTIKEL 2.1

BUFFERZONE

GEBIEDSCATEGORIE: BEDRIJVIGHEID

2.1.1. Bestemming
De bestemmingsvoorschriften cfr. artikel 1.1. zijn van toepassing.
2.1.2. Inrichting
De inrichtingsvoorschriften cfr. artikel 1.1. van toepassing.
2.1.3. Beheer
Zodra N7a is aangelegd wordt de bufferzone opgeheven. Vanaf
dan vervalt artikel 2.1. en wordt dit artikel vervangen door de
nabestemming gemengd regionaal bedrijventerrein cfr. artikel 3.2.
In afwachting van de nabestemming gemengd regionaal
bedrijventerrein kunnen enkel stedenbouwkundige vergunningen
worden verleend overeenkomstig art. 1 ‘bufferzone’.
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ARTIKEL 2.2

NABESTEMMING GEMENGD REGIONAAL
BEDRIJVENTERREIN
2.2.1. Bestemming
Het gebied is bestemd voor regionale bedrijven met een van de
volgende hoofdactiviteiten:
− productie, verwerking en bewerking van goederen
− verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van
delfstoffen
− installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of
energierecuperatie.

Wanneer een nieuwe ontsluiting van het stedelijk gebied wordt
gerealiseerd door o.a. de aanleg van N7a, kan de ruimte
tussen het bestaande bedrijventerrein en de nieuwe weg (N7a)
als bedrijventerrein worden ontwikkeld. Een regionaal bedrijf is
een grootschalig bedrijf met belangrijke ruimtelijke impact op
de omgeving op vlak van mobiliteit, uitzicht, omvangrijke
ruimte-inname of potentieel in te bufferen effecten. ‘Regionaal’
verwijst niet naar de economische relaties of het
verzorgingsgebied van het bedrijf.
Op een gemengd regionaal bedrijventerrein kunnen bedrijven
gevestigd en uitgebaat worden die om ruimtelijke of
milieuredenen niet verweefbaar (meer) zijn met een
multifunctionele stedelijke of residentiele omgeving.

Volgende activiteiten zijn toegelaten als nevenbestemming:
− één woongelegenheid (conciërgewoning) per bedrijf, met een
maximale vloeroppervlakte van 200m², fysisch geïntegreerd in
het bedrijfsgebouw
− kantoorruimten in zoverre deze een ondersteunende rol
vervullen bij de hoofdactiviteit en fysisch geïntegreerd zijn in
het bedrijfsgebouw
− onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in zoverre deze een
ondersteunende rol vervullen bij de hoofdactiviteit en fysisch
geïntegreerd zijn in het bedrijfsgebouw
− toonzalen gekoppeld aan de toegelaten hoofdactiviteit van
individuele bedrijven, met een maximale vloeroppervlakte van
500m², fysisch geïntegreerd in het bedrijfsgebouw
− complementaire functies aan het bedrijf of
gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen,
inherent aan het functioneren van het bedrijventerrein.

Onder complementaire functies aan het bedrijf worden onder
andere verstaan bedrijfsrestaurant, sportfaciliteiten enzovoort.
Kinderopvang is echter uitgesloten omwille van het specifiek
mensrisico bij de mogelijke inplanting van inrichtingen als
bedoeld in art. 3 §1 1e lid van het samenwerkingsakkoord van
21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest,
het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de beheersing van de gevaren van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
Voorbeelden van gemeenschappelijke en complementaire
voorzieningen voor het bedrijventerrein zijn een
vrachtwagentankstation, een gemeenschappelijk
bedrijfsrestaurant, een bank-/postloket voor de bedrijven…
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Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
− kleinhandel
− agrarische productie
− op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie
en groothandel
− autonome kantoren
− inrichting voor luidruchtige binnenrecreatie.

Het door de nieuwe bedrijven gegenereerde verkeer mag het
functioneren van de nieuwe zuidelijke ontsluiting van het
stedelijk gebied niet hypothekeren. Op- en overslag,
voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel
worden niet toegelaten om de effecten op de mobiliteit te
beperken. Hieronder worden ook puur logistieke bedrijven
verstaan. Groothandel als ondergeschikte functie horende bij
een productie-activiteit kan wel, overeenkomstig de bepalingen
m.b.t. de nevenbestemmingen.

Inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij
gevaarlijke stoffen zijn betrokken, kunnen maar worden toegelaten
voor zover de externe risico’s verbonden aan deze gevaarlijke
stoffen (in het bedrijf) voldoen aan de in Vlaanderen geldende
risicocriteria.

Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning worden
voor advies voorgelegd aan de gewestelijke dienst die
bevoegd is voor de veiligheidsrapportering wanneer het
voorwerp van de aanvraag gaat over werken, handelingen,
voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen voor een
nieuwe inrichting die valt onder de toepassing van het
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest betreffende de beheersing van zware ongevallen
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Deze adviesvraag
wordt behandeld volgens de bepalingen van artikel 4.7.16 van
de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat de
vergunning, overeenkomstig artikel 4.3.4. van de Vlaamse
Codex ruimtelijke ordening, kan worden geweigerd indien uit
het advies blijkt dat het aangevraagde onwenselijk is in het
licht van de doelstellingen en zorgplicht die gehanteerd worden
in de Seveso-regelgeving.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten.
Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de
bestemming zijn per perceel de handelingen, voorzieningen en
inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de
landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, met uitsluiting
van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.

De niet-ingenomen delen van het bedrijventerrein kunnen in
landbouwgebruik blijven zolang geen stedenbouwkundige
vergunning voor het oprichten van bedrijven op het betrokken
perceel is verleend.
2.2.2. Inrichting
Om te komen tot een kwaliteitsvolle inrichting van het gebied
wordt aandacht besteed aan de aard van het ruimtegebruik, de

Met het plan is het de bedoeling te komen tot een
kwaliteitsvolle inrichting van het gebied en met name het zuinig
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inpassing in de omgeving en de organisatie van het verkeer en het
effect op de beeldkwaliteit op de omgeving.

ruimtegebruik. Een ander doel is het terrein in te passen in de
ruimere omgeving. De buffer kan hiertoe bijdragen maar ook
de kwaliteit van de bebouwing (bouwhoogte), de beeldkwaliteit
(kleurgebruik en publiciteit) en de wijze van verlichting blijven
belangrijk.
Volgende voorschriften zijn niet uitputtend maar ondersteunen
de goede ruimtelijke ordening. Zij dragen er in het bijzonder
toe bij dat aandacht wordt geschonken aan volgende
specifieke doelstellingen:
- het intensief ruimtegebruik
- de landschappelijke inpassing ten opzichte van de open
ruimte en de afwezigheid van zichtlocaties naar N7a en A8
- de inpassing inzake mobiliteit en verkeersgenererend
vermogen ten opzichte van de nieuwe zuidelijke ontsluiting
(N7a en A8).
Ter ondersteuning van het intensief ruimtegebruik zijn
specifieke voorschriften opgenomen inzake de percelering en
de plaatsing en vorm van bebouwing en constructies.
Het is niet de bedoeling dat zichtlocaties naar N7a, A8 of de
open ruimte worden gecreëerd of dat de bedrijven de
landschappelijke kwaliteit en het landelijke karakter van het
omringende open ruimtegebied aantast. Ter ondersteuning
van deze doelstelling is ten westen en ten zuiden van het
terrein de nabestemming regionaal bedrijventerrein is een
bufferzone voorzien om de visuele impact naar zowel N7a als
de open ruimte te beperken. Andere maatregelen zijn
beperkingen van bouwhoogte en het sober karakter van
kleurgebruik en verlichting.
Ten behoeve van de inpassing inzake mobiliteit zijn in de
bestemmingsvoorschriften activiteiten uitgesloten waarvan
geweten is dat zij een sterk verkeersgenerend karakter hebben
en is symbolisch een verzamelweg aangeduid.
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Percelering
De minimale perceelsoppervlakte bedraagt 5.000 m².
Uitzonderingen zijn toegestaan voor:
− percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en
complementaire voorzieningen verzorgen
− percelen met bedrijfsverzamelgebouwen
− een beperkt aantal percelen die omwille van de globale
inrichting van het bedrijventerrein een kleinere
terreinoppervlakte verkrijgen
− percelen met bestaande of nieuwe nutsvoorzieningen.
De perceelsindeling mag niet leiden tot achterliggende percelen
die niet rechtstreeks ontsloten zijn naar de ontsluitingswegen voor
gemotoriseerd verkeer.

Het betreft een regionaal bedrijventerrein. De minimale
oppervlakte van de percelen is 5.000 m². Het is de bedoeling
dat zo veel mogelijk percelen een oppervlakte hebben die
voldoet, maar dat mag niet leiden tot onbruikbare percelen.
Om een zuinig ruimtegebruik te bekomen is het wenselijk het
terrein op een rationele wijze in te delen. Dit wil zeggen dat de
percelen zo regelmatig mogelijke vormen aannemen en dat de
percelen logisch aansluiten op de infrastructuren die het terrein
ontsluiten. Hierbij zal ook rekening gehouden moeten worden
met de gebruikte percelen, bijvoorbeeld deze van
hoogspanningsleidingen. De bestaande eigendomsstructuur is
als dusdanig echter geen reden om een perceelsdeel als
restperceel te beschouwen.

Bebouwing en constructies
Een optimale bezetting van het perceel is verplicht. De verhouding
gebruiksoppervlakte/terreinoppervlakte is minimaal 0,75.
Bouwen in meerdere bouwlagen is verplicht voor de
ondersteunende nevenbestemmingen als conciërgewoning,
kantoorruimten, sociale voorzieningen voor de werknemers, enz.
De gebouwen en constructies voor de in 3.1. opgesomde
activiteiten hebben een maximale hoogte van 12 meter ten
opzichte van het maaiveld te Molenstraat. Deze maximale hoogte
is niet van toepassing voor silo's, schoorstenen, antennes en
andere technische uitrustingen die noodzakelijk zijn voor de
activiteiten die in de gebouwen worden uitgeoefend, of die in
functie van een duurzame bedrijfsvoering worden opgericht.
De individuele bedrijfsgebouwen liggen minstens aan één zijde op
de perceelsgrens met het naastliggende bedrijfsperceel. Afwijking
is mogelijk indien op geen van de aanpalende percelen een
bijkomend bedrijf kan worden ingeplant door gebruik als wegenis
of buffer of het perceel groter is dan 10.000m².

Tot de gebruiksoppervlakte behoren die delen van het terrein
die worden gebruikt voor de hoofd- en nevenactiviteiten van
het bedrijf. Niet ingenomen perceelsdelen en perceelsdelen
gebruikt voor parkeren worden niet beschouwd als
gebruiksoppervlakte..

Het terrein kan worden genivelleerd t.o.v. het bestaande
bedrijventerrein. De bouwhoogte wordt gemeten t.o.v. dit
nieuwe maaiveld, dat bij nivellering overeen zou komen met
Molenstraat. De bouwhoogte mag het gabariet van de
gebouwen op het bestaande bedrijventerrein Dassenveld (met
haar maximale bouwhoogte van 12 meter) niet overschrijden.
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de aanwezige
hoogspanningsleidingen kunnen evenwel bijkomende
hoogtebeperkingen inhouden.
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De bedoeling van het bouwen op de perceelsgrens is om een
te komen tot een zuinig ruimtegebruik waarbij de oppervlakte
aan restruimten minimaal blijft.

Beeldkwaliteit
Gebouwen en constructies krijgen steeds een verzorgde en
aantrekkelijke architectuur, met speciale aandacht voor de gevels
en daken die naar het openbaar domein gericht zijn.
De gebouwen worden opgetrokken in duurzame functioneel en
esthetisch verantwoorde materialen.

Geagglomereerde materialen, beton of bardages zijn te
vermijden. Ze zijn enkel toegelaten wanneer zij om
architectonische, esthetische en/of technische redenen zijn te
verantwoorden. De toepassing van gestandardiseerde en/of
geprefabriceerde bouwelementen blijft mogelijk.

Per gebouw of gebouwengroep op 1 perceel wordt gestreefd naar
gebruik van één dominant esthetisch verantwoord en duurzaam
materiaal. Een harmonische afstemming, zowel qua kleur als
volume, met andere gebouwengroepen wordt nagestreefd. Het
kleurgebruik van de materialen is sober en niet opvallend.

Het kleur- en materiaalgebruik moet er helpen voor zorgen dat
de zichtbaarheid doorheen de landschappelijke buffer beperkt
blijft. Mogelijkheden zijn kleuren met een grijstint. Helle en
fluorescerende kleuren zijn uitgesloten. Ook bij het gebruik van
spiegelglas moet rekening gehouden worden met bijvoorbeeld
de impact van de zonnereflectie.

Er mogen geen zichtlocaties worden ontwikkeld ten opzichte van
N7a en A8. Enkel publiciteit met betrekking tot de bedrijfsvoering
op het perceel is toegelaten en dient maximaal geïntegreerd in de
globale architectuur van de gebouwen.

Niet ingenomen perceelsdelen
De niet ingenomen perceeldelen worden kwaliteitsvol ingericht
met groenaanleg, al dan niet gecombineerd met voorzieningen
voor waterbeheer. Bij de groenaanleg bestaat uit streekeigen
standplaatsgeschikte beplanting.

De gebouwen en de publiciteit mogen niet gericht zijn op (de
aan te leggen) N7a of A8 (geen zichtlocatie). De publiciteit
betreft enkel informatie die de aard van de bedrijvigheid te
kennen geeft binnen het terrein.
Met niet ingenomen perceelsdelen worden die delen van het
bedrijfsperceel bedoeld die niet voor de bedrijfsvoering (incl.
verhardingen voor buitenopslag en circulatie) worden gebruikt.
Voortuinen en delen die louter als reserves of circulatieruimte
voor noodwendigheden (vb. brand) dienst doen worden als
niet ingenomen beschouwd.
Met streekeigen beplanting wordt bedoeld de soorten eigen
aan een bepaald plantendistrict. Het betreft het Brabants
district west. De soorten zijn opgelijst in de toelichting. Met
standplaatsgeschikte soorten wordt verwezen naar de bodem
op het terrein. De beplanting in de landschappelijke
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groenbuffer kan als referentie dienen.
Verlichting
Verlichting van gebouw en omgeving worden op een duurzame en
energiezuinige wijze voorzien. Buitenverlichting wordt zo afgesteld
dat geen lichthinder optreedt, dit betekent o.a. dat strooilicht
vermeden wordt en enkel de gebouwen, gebouwdelen en of
verharde ruimtes aangelicht worden die effectief belicht moeten
worden. Het verlichtingsniveau wordt beperkt.
Ontsluiting voor langzaam verkeer
Het bedrijventerrein moet op een veilige en comfortabele manier
bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers.
Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer (symbolisch,
overdruk)
Voor gemotoriseerd verkeer wordt het terrein ontsloten samen met
het bedrijventerrein Dassenveld. Het verkeer moet verzameld
worden naar Zinkstraat. Alle bedrijfspercelen dienen aan te sluiten
op deze interne wegenis. Een rechtstreekse ontsluiting van
individuele percelen naar of rechtstreekse aansluiting van de
bedrijfsverzamelweg op de aan te leggen N7a is niet toegestaan.
Deze bedrijfsverzamelweg kan intern worden aangevuld met
ontsluitingen voor individuele bedrijven.

Bij de uitrusting van het bedrijventerrein moeten veilige voeten fietspaden worden voorzien, die gericht zijn op een vlotte
aansluiting op de haltes voor openbaar vervoer en bestaande
en geplande fietspaden in de omgeving.

Een rechtstreekse ontsluiting naar N7a is niet gewenst om de
verkeersveiligheid en capaciteit van N7a niet in het gedrang te
brengen (nabijheid van het knooppunt met A8), zichtlocaties
en bijhorende dynamiek t.o.v. N7a te voorkomen en er voor te
zorgen dat de continuïteit van de groenbuffer niet in het
gedrang wordt gebracht. De aanduiding op het grafisch plan is
louter indicatief, maar geeft aan dat de ontsluiting enkel via het
bestaande terrein Dassenveld moet gebeuren en dat de
bedrijfsverzamelweg niet aan de buffer mag palen.

2.2.3. Beheer
Het betreft een nabestemming.
De nabestemming treedt in werking zodra N7a is aangelegd en
het gebied - via de bestaande bedrijfsontsluiting op het terrein
Dassenveld - kan worden ontsloten naar N7a.
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ARTIKEL 3

BOUWVRIJ AGRARISCH GEBIED MET NABESTEMMING
GEMENGD REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN

ARTIKEL 3.1

BOUWVRIJ AGRARISCH GEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: LANDBOUW

3.1.1. Bestemming

Zolang de nabestemmingen ‘gemengd regionaal
bedrijventerrein’ (cfr art. 3.2.) en ‘bufferzone’ (cfr. art. 4.2.) niet
zijn ingegaan en niet met de aanleg van deze uitbreiding van
het bestaande bedrijventerrein is begonnen, blijft dit deel van
het plan voorbehouden voor de landbouw. Onder landbouw
wordt verstaan landbouw in de ruime zin van het woord
namelijk het beroepsmatig kweken van planten of dieren voor
de markt en niet voor recreatieve doeleinden.

Het gebied is bestemd voor de landbouw.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de
landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven en schuilhokken
voor dieren zijn toegelaten met uitzondering van het oprichten van
andere gebouwen en gelijkaardige constructies. Schuilhokken
voor dieren zijn toegelaten in verhouding tot de begraasbare
oppervlakte en in functie van de aard van de gehouden
weidedieren. De op te richten constructie dient ondubbelzinnig alle
eigenschappen te vertonen van een schuilhok. Dit moet blijken uit
de beperkte afmetingen en de eenvoud van de constructie.

Het oprichten van gebouwen en gelijkaardige constructies is
uitgesloten in het bouwvrij agrarisch gebied. De volgende
constructies geplaatst voor de beroepslandbouw zijn evenwel
wel toegelaten en worden niet als gebouwen en gelijkaardige
constructies beschouwd:
− plastictunnels, constructies voor oogstbescherming
(bijvoorbeeld een roterend luchtmengtoestel of netten
tegen hagelschade) en constructies voor kleinschalige
energieopwekking die tijdelijk geplaatst worden of
gemakkelijk verplaatsbaar zijn (bijvoorbeeld kleinschalige
zonnepanelen om bijvoorbeeld een waterpomp te laten
werken in een weide of om stroom op te wekken voor
schrikdraad) enz.
− schuilhokken voor het tijdelijk verblijf van grazende dieren,
voor zover de omvang ervan in verhouding is tot de
begraasbare oppervlakte en de aard en het aantal dieren
waarvoor het bestemd is. Schuilhokken zijn eenvoudige en
verwijderbare constructies met één zijde (deels) open.
Conform de omzendbrief RO/2002/01 is voor grote
weidedieren zoals koeien en paarden een maximale
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stallingsoppervlakte van 60m² per ha richtinggevend. De
oppervlakte wordt bepaald op basis van het maximaal
aantal dieren per ha (4) en de minimale
stallingsoppervlakte per dier (10 à 15m²). Bijkomend kan
maximaal 15 m² voor voerderberging (stro en hooi) worden
voorzien indien dit niet onder een hellend dak kan worden
voorzien.
Voor kleinere weidedieren zoals schapen en geiten, is een
maximale stallingsoppervlakte van 40m² per ha
richtinggevend. De oppervlakte wordt bepaald op basis
van het maximaal aantal dieren per ha (20) en de
minimale stallingsoppervlakte per dier (2m²). Een kleine
voederberging kan worden voorzien, zo mogelijk onder het
hellend dak.
Serres en stallen daarentegen behoren tot de niet-toegelaten
gebouwen en gelijkaardige constructies. Een stalling is, anders
dan een schuilhok, een omsloten en overdekte ruimte, een
houten of stenen gebouw dat dient tot verblijf van weidedieren
en waarin één of meerdere van die dieren tijdelijk of
permanent kunnen verblijven en/of gehuisvest worden.
Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de
algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de
volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens
toegelaten:
− het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op 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;
− de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de
natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden.

Conform de bepalingen van artikels 4.4.4 en 4.4.5 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn handelingen gericht
op het sociaal-culturele of recreatieve medegebruik of
handeling gericht op de instandhouding, de ontwikkeling en het
herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en van de
landschapswaarden vergunbaar in het agrarisch gebied voor
zover ze door hun beperkte impact de verwezenlijking van de
algemene bestemming niet in het gedrang brengen.
Bebossing in agrarisch gebied is vergunningsplichtig op grond
van artikel 35 van het Veldwetboek. Vergunningsaanvragen
voor permanente bebossing moeten met de nodige
omzichtigheid beoordeeld worden aangezien met dit ruimtelijk
uitvoeringsplan het gebied bestemd wordt voor de landbouw
en het de bedoeling is open zichten vanuit en naar het
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plangebied te behouden.
Het gebied heeft een nabestemming bedrijvigheid. Het
bouwvrij karakter moet er zowel voor zorgen dat de
nabestemming niet gehypothekeerd wordt als dat het open en
landelijk karakter van het gebied wordt gevrijwaard zolang het
niet is doorsneden door N7a.
3.1.2. Beheer
Zodra N7a is aangelegd wordt de bestemming bouwvrij agrarisch
gebied opgeheven. Vanaf dan vervalt artikel 3.1. en wordt dit
artikel vervangen door de nabestemming gemengd regionaal
bedrijventerrein cfr. artikel 3.2.
In afwachting van de nabestemming gemengd regionaal
bedrijventerrein kunnen enkel stedenbouwkundige vergunningen
worden verleend overeenkomstig art. 3.1. ‘Bouwvrij agrarisch
gebied’.
ARTIKEL 3.2.

NABESTEMMING GEMENGD REGIONAAL
BEDRIJVENTERREIN

GEBIEDSCATEGORIE: BEDRIJVIGHEID

De voorschriften cfr. artikel 2.2. zijn van toepassing.

Het gebied wordt samen met het gebied in art 2.2. ontwikkeld
als regionaal bedrijventerrein.

ARTIKEL 4

BOUWVRIJ AGRARISCH GEBIED MET NABESTEMMING
BUFFERZONE

ARTIKEL 4.1

BOUWVRIJ AGRARISCH GEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: LANDBOUW

De voorschriften cfr. artikel 3.1. zijn van toepassing.

Het gebied wordt samen met het gebied in art 2.2. ontwikkeld
als regionaal bedrijventerrein.
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ARTIKEL 4.2

NABESTEMMING BUFFERZONE

GEBIEDSCATEGORIE: BEDRIJVIGHEID

4.2.1. Bestemming
De bufferzone is bestemd als overgangsgebied tussen gebieden
die door hun bestemming niet verenigbaar zijn.
Hier wordt de zone als groenbuffer ingericht om het
bedrijventerrein landschappelijk in te passen ten opzichte van de
open ruimte en visueel af te schermen van de bestaande en
geplande wegen ten westen en noorden er van.
Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het
onderhoud van de buffer zijn toegelaten, met inbegrip van:
− de aanleg en het onderhoud van verbindingen voor fietsers en
voetgangers in waterdoorlatende verharding
− waterbeheersingswerken
− grondverzet i.f.v. nivellering van de aanpalende bedrijvenzone
en/of i.f.v. de bufferende functie
− nutsvoorzieningen die te beschouwen zijn als handelingen
van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact
hebben.
Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de
bestemming zijn per perceel de handelingen, voorzieningen en
inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de
landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, met uitsluiting
van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.

Het is met name de bedoeling het open en landschappelijk
karakter en uitzicht van de relictzone ten westen van het
gebied zo goed mogelijk te vrijwaren en een beboste
landschappelijke overgang te creëren naar dit gebied.
Tegelijkertijd moet deze buffer het bedrijventerrein visueel
bufferen ten opzichte van de landelijke wegen en trage wegen
in deze open ruimte (i.f.v. behoud landelijk karakter van de
omgeving) en van de geplande N7a (i.f.v. voorkomen van
ongewenste ruimtelijke dynamiek ten gevolge van
zichtlocaties). De breedte van de buffer bedraagt 50 meter
vanaf de grens van het plangebied.
In het noorden is het de bedoeling de landschappelijke waarde
van het landschap van de vallei van Groebegracht te vrijwaren.
De bestaande bufferstrook langs het spoor ten noorden van
het terrein Dassenveld wordt er doorgetrokken. De breedte
van deze buffer bedraagt 18 meter vanaf de grens van het
plangebied. De bestaande spoorwegberm zorgt voor
bijkomende visuele buffering.
Doorheen de buffer mogen voet- en fietspaden worden
getrokken i.f.v. de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. In
de buffer zijn werken en handelingen i.f.v.
waterbeheersingswerken toegelaten (bv. retentiezones voor
het bedrijventerrein). De buffer kan onder de vorm van een
beplant talud worden aangelegd i.f.v. bijvoorbeeld
geluidskerende bermen of i.f.v. de overgang tussen het huidige
maaiveld en/of maaiveld van de geplande N7a enerzijds en de
te nivelleren bedrijvenzone (cfr. maaiveld bestaand
bedrijventerrein) anderzijds. Ook werken van algemeen belang
die een ruimtelijk beperkte impact hebben, overeenkomstig art.
4.4.7 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn
toegelaten (bv. elektriciteitscabine).
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4.2.2. Inrichting
De zone moet worden aangelegd als een samenhangende dichte
groenbuffer. Alle andere toegelaten werken en handelingen
moeten op dusdanige manier worden ingeplant en uitgevoerd dat
ze de samenhang en de bufferende werking van de groenbuffer
niet in het gedrang brengen.
Om de buffer te realiseren moet gebruik worden gemaakt van
streekeigen standplaatsgeschikte soorten en bestaan uit zowel
laagstammig als hoogstammig groen (cfr. lijst in bijlage). De
beplanting moet permanent zijn over de volledige lengte van de
zone met de noodzakelijke verscheidenheid om haar functie te
vervullen. Enkel normale snoeiingen, onderhoud en vervanging
zijn toegelaten. De aard van de beplanting moet landschappelijk
aansluiten bij de natuurontwikkeling langs Meerbeek en N7a moet
rekening houden met de ecologische gradiënt die er is naar hoger
gelegen gebieden.
Verbinding voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers)
doorheen het gebied hebben een maximale breedte van 2,5
meter. Voor zover de verbinding voor langzaam verkeer zijn eigen
verlichting krijgt, is zij sober en gericht, afgestemd op een
duurzaam energieverbruik en garandeert zij de sociale veiligheid
en verkeersveiligheid.

De buffer moet worden aangelegd in samenhang met de
bufferzone cfr. artikel 13.
Eventuele andere werken (paden voor voetgangers en fietsers,
waterbeheersingswerken, werken van algemeen belang met
beperkte ruimtelijke impact) moeten op zo een manier worden
aangelegd en geïntegreerd in de bufferzone dat dit de
samenhang en het dichte groene karakter van de bufferzone
niet aantast. Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de
aanwezige hoogspanningsleidingen kunnen plaatselijk
bijkomende beperkingen inhouden wat betreft de beplanting.
Met streekeigen beplanting wordt bedoeld de soorten eigen
aan een bepaald plantendistrict. Het betreft het Brabants
district west. De soorten zijn opgelijst in de toelichting. Met
standplaatsgeschikte soorten wordt verwezen naar de bodem
op het terrein. De beplanting in de landschappelijke
groenbuffer kan als referentie dienen.
Met sober en gericht wordt bedoeld dat de verlichting zo wordt
geplaatst dat enkel de zones die aangelicht moeten worden
belicht worden, dat strooilicht vermeden wordt.

Verhardingen moeten beperkt zijn in omvang en worden
aangelegd in waterdoorlatende materialen.
4.2.3. Beheer
Het betreft een nabestemming.
De nabestemming treedt in werking zodra N7a is aangelegd.
De buffer dient samen met de overige inrichting van de
bedrijfszone cfr. artikels 2.2. en 3.2. aangelegd te worden. Uiterlijk
in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van de
stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de wegenis

De beplanting die bij de aanleg wordt voorzien moet reeds een
voldoende hoogte of volume hebben om toe te laten dat de
visuele buffer van de bedrijvenzone reeds van bij de aanvang
gegarandeerd kan worden.
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van de bedrijvenzone moet de bufferzone aangelegd zijn en
beplant.
ARTIKEL 5

HOOGSPANNINGSLEIDING (SYMBOLISCH, OVERDRUK)
In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken,
handelingen en wijzigingen toegelaten voor de exploitatie en de
wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding en haar
aanhorigheden.

Aanhorigheden van een hoogspanningsleiding zijn de
constructies of gebouwen die nodig of nuttig zijn om de leiding
te kunnen exploiteren. De aanhorigheden kunnen
bovengronds of ondergronds aangebracht zijn.

De aanvragen voor vergunningen voor hoogspanningsleidingen
en hun aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met
de in grondkleur aangegeven bestemmingen en nabestemmingen
waarin ze zijn gesitueerd.

In de omgeving van hoogspanningsleidingen gelden
veiligheidsafstanden tot constructies en voor werken zoals
o.m. bepaald in de artikels 164, 192 en 266 van het algemeen
reglement op de elektrische installaties (AREI). De
hoogspanningsleidingen moeten steeds toegankelijk zijn voor
controle en onderhoud. Tevens mag de stabiliteit van de
masten nooit in gevaar worden gebracht en moet de ruimte
rond de kabels voldoende gevrijwaard blijven van constructies
en begroeiing.

Deze in grondkleur aangegeven bestemmings- en
inrichtingsvoorschriften zijn van toepassing in zoverre de
exploitatie en de wijzigingen van de bestaande
hoogspanningsleiding niet in het gedrang worden gebracht.

2. OP TE HEFFEN BEPALINGEN
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied volgende voorschriften van het gewestplan Halle - Vilvoorde - Asse (KB
07/03/1977 en latere wijzigingen) opgeheven:
• agrarisch gebied
• bestaande hoogspanningsleidingen
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied volgende voorschriften van het BPA Dassenveld (MB 20/08/1996 en
MB 08/04/2009) opgeheven:
• Art. 1 algemene bepalingen
• Art. 3. algemene bepalingen voor gebouwen
• Art. 4. afsluitingen
• Art. 5 visuele media
• Art. 6.9. bufferzone
• Art. 7.9. bufferzone.
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ontwerp grafisch plan - dassenveld
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

Art. 1: bufferzone

Art. 5: hoogspanningsleiding (symbolisch, overdruk)

Art. 2: bufferzone met nabestemming gemengd regionaal bedrijventerrein
ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer (symbolisch, overdruk)

contour deelplan

Art. 3: bouwvrij agrarisch gebied met nabestemming gemengd regionaal bedrijventerrein
Art. 4: bouwvrij agrarisch gebied met nabestemming bufferzone
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bestaande en juridische toestand: overige elementen - dassenveld
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

waterloop volgens de atlas van de waterlopen

contour deelplan

voetweg volgens de atlas van buurt- en voetwegen
verdwenen voetweg volgend de atlas van buurt- en voetwegen
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bestaande feitelijke toestand: relevante BPA's en RUP's - dassenveld
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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register planbaten - planschaden - gebruikerscompensatie - dassenveld
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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van de categorie “landbouw”
naar de categorie “bedrijvigheid”

DISCLAIMER
Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8°
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing,een kapitaalschadecompensatie of
een gebruikerscompensatie. Dit register geeft, conform degeciteerde wetgeving,
de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan
geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt
dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding
kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld
worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing
van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden. De regeling over
de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te vinden in
artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De
regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. en
volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het
decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de
gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening en van het decreet grond- en pandenbeleid kan geraadpleegd
worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het
decreet gebruikerscompensatie kan geraadpleegd worden op
www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen
verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden
ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale
vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud
geraadpleegd worden. Meer informatie over het register is opgenomen
in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen.”

bron: ondergrond cadmap 2012, gemeente halle
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1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
verordenende stedenbouwkundige voorschriften
ARTIKEL 1

toelichting

GEBIED VOOR VERKEERS- EN
VERVOERSINFRASTRUCTUUR (OVERDRUK)
1.1. Bestemming
Dit gebied is bestemd voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur.
De onderliggende grondkleur is van toepassing voor zover de
aanleg, het functioneren en de aanpassing van verkeers- en
vervoersinfrastructuur niet in het gedrang wordt gebracht.
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van
die voor verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden
noodzakelijk zijn. Daarnaast zijn alle werken, handelingen en
wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers,
ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen,
telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale
dienstwegen, jaagpaden, recreatienetwerk en paden voor nietgemotoriseerd verkeer toegelaten.
Voor zover ze de realisatie van de algemene bestemming niet in
het gedrang brengen en voor zover de technieken van
natuurtechnische milieubouw worden gehanteerd, zijn werken,
handelingen en wijzigingen toegelaten die nodig of nuttig zijn
voor:
− het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van
de beekvallei
− het behoud en herstel van de structuurkenmerken van het
beeksysteem, de waterkwaliteit en de verbindingsfunctie
− het behoud, het herstel en de ontwikkeling van
overstromingsgebieden, het beheersen van overstromingen

Dit gebied is bestemd voor de verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden voor de aanleg van N7a, de
bijhorende knooppunten met A8, de ontsluiting van de
bedrijventerreinen Dassenveld, Druco en Wilgenveld en de
aansluitingen van N7a op N7 (2x).
Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder
andere verstaan: al dan niet verharde bermen, grachten en
taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie en
wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen,
de veiligheidsuitrustingen zoals stootbanden en hulpposten, de
geluidswerende constructies, de bermbeplantingen, parallelle
fietspaden en straatmeubilair, de parkeerplaatsen langs
autosnelwegen.
Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen
gerealiseerd worden. Met ‘technieken van natuurtechnische
milieubouw’ wordt verwezen naar een geheel van technieken
die gebruikt kunnen worden om bij de inrichting (en het beheer)
van infrastructuurwerken bestaande natuurwaarden zoveel als
mogelijk te behouden of ze te ontwikkelen of te versterken, en
meer algemeen om te komen tot "milieuvriendelijke"
oplossingen voor ruimtelijke ingrepen. Een beschrijving van en
toelichting bij dergelijke technieken is te vinden in de
"Vademecums Natuurtechniek", die onder meer te raadplegen
zijn op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en
Energie van de Vlaamse overheid:
http://www.lne.be/themas/milieu-eninfrastructuur/vademecumsnatuurtechniek. Op basis van onderzoek en ervaring worden
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−

of het voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing
bestemde gebieden
het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing
en infrastructuren tegen overstromingen.

Tot de realisatie en exploitatie van de verkeers- en vervoersinfrastructuur geldt een verbod om vergunningsplichtige
gebouwen en constructies op te richten, met uitzondering van
die constructies en gebouwen die in bovenstaande paragraaf
zijn opgesomd. In afwijking hiervan is het toegelaten
− bestaande woningen, gebouwen of constructies te
verbouwen, herbouwen en uit te breiden in functie van
uitbreidingsnoden en wettelijke verplichtingen zoals
hygiëne, standaardnormen,… .
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering,
wordt de vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de
aanleg van een installatie voor het behandelen van
afvalwater.
− bestaande woningen uit te breiden, voor zover de
uitbreiding - met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er
fysiek één geheel mee vormen – slechts leidt tot een
maximaal bouwvolume van 1000 m³. Het aantal
woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
− bestaande zonevreemde constructie, niet zijnde
woningbouw, uit te breiden, voor zover de uitbreiding
noodzakelijk is omwille van milieuvoorwaarden,
gezondheidsredenen of maatregelen opgelegd door de
sociale inspecteurs die bevoegd zijn in het kader van de wet
van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie
Aanpassingswerken aan of bij een zonevreemde
constructie, niet zijnde woningbouw, zijn vergunbaar, op
voorwaarde dat het overdekte volume niet wordt uitgebreid.

deze Vademecums regelmatig geactualiseerd.

Deze afwijkingsmogelijkheden betreffen met name
- de bebouwing langs N7 in agrarisch gebied
- de bebouwing in woongebied met beperking grootschalige
en ruimtebehoevende handel

Voormelde mogelijkheden gelden enkel indien voldaan is aan
de volgende voorwaarden:
(1) de woning, het gebouw of de constructie is op het moment
van de vergunningsaanvraag niet verkrot; Woningen, gebouwen
4/29

of constructies worden beschouwd als verkrot als ze niet
voldoen aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment
van de eerste vergunningsaanvraag tot ver- of herbouwen.
(2) de woning, het gebouw of de constructie is hoofdzakelijk
vergund of wordt geacht vergund te zijn, ook wat de functie
betreft.
(3) het volume van de herbouwde woning blijft beperkt tot 1.000
m³, ook indien het bestaande bouwvolume meer dan 1.000 m³
bedraagt, en het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het
bestaande aantal.

Na aanleg van de infrastructuur kunnen voor het gedeelte van
de zone dat niet werd benut, de voorschriften van de
onderliggende bestemming ten volle worden toegepast.
1.2. Inrichting
De infrastructuur moet op een kwaliteitsvolle manier in het
landschap worden ingepast, waarbij de hinder voor de
watersystemen tot een minimum te beperken is en waar terzake
zelfs een meerwaarde te creëren is.

De N7a moet op een gedegen wijze in het landschap ingepast
worden.

Volgende inrichtingsprincipes worden gehanteerd:

Een belangrijk element hierin is de inpassing van de weg ten
opzichte van het reliëf. Het is wenselijk dat de meeste delen van
het wegdek lager dan het maaiveld worden voorzien om de
visuele impact op het open ruimte landschap te beperken.
Uitzonderingen kunnen worden gemaakt om bepaalde
hoogteverschillen op een verkeerstechnisch correcte manier te
overbruggen.

−

inpassing in het reliëf
De infrastructuur wordt ingepast in het bestaande reliëf. Het
maaiveld wordt enkel verhoogd waar dit noodzakelijk is om
verkeerstechnische redenen, bijvoorbeeld om een
hoogteverschil te overbruggen.

−

gebruik van streekeigen en standplaatsgeschikt groen
Het buffer- en bermgroen rond de infrastructuur moet
streekeigen en standplaatsgeschikt zijn.

Met streekeigen beplanting wordt bedoeld de soorten eigen aan
een bepaald plantendistrict. Het betreft het Brabants district
west. De soorten zijn opgelijst in de toelichting. Met
standplaatsgeschikte soorten wordt verwezen naar de bodem
op het terrein. De lijsten van streekeigen en
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standplaatsgeschikte soorten zijn opgenomen in bijlage bij de
toelichtingsnota.
−

beperking van verlichting en lichthinder:
Voor zover het wegdek hoger ligt dan het maaiveld moet
uitstraling door koplichten e.d. naar het open landschap
beperkt worden.
Het verlichtingsniveau wordt beperkt. Waar verlichting
aanwezig is, is zij sober en gericht, afgestemd op een
duurzaam energieverbruik en garandeert zij de sociale
veiligheid en verkeersveiligheid. Strooilicht wordt vermeden
worden en enkel die verharde ruimtes worden aangelicht die
effectief belicht moeten worden.

De aanleg van hagen en/of struweel op de bermen kan er
bijvoorbeeld ook ’s nachts voor zorgen dat de uitstraling van
autolichten naar de omgeving beperkt wordt.

−

gebufferde waterafvoer
Het water mag niet rechtstreeks naar de omliggende
waterlopen worden afgevoerd.

Langsgrachten en plasbermen kunnen de waterafstroming van
de weg bufferen. De infiltratie in de langsgrachten zorgt voor
een effectieve waterzuivering vooraleer het in het watersysteem
terecht komt.

−

ruimte voor waterlopen en oeverstroken:
Langs de waterlopen moet voldoende ruimte gevrijwaard
worden voor een natuurlijke oeverstrook aangepast aan de
aard van de waterloop. De oeverstrook dient om de
ecologische continuïteit langs de beek te vrijwaren.
Bruggen over waterlopen moeten voldoende breed zijn
zodat niet alleen voldoende ruimte wordt gevrijwaard voor
de waterdoorstroming, maar ook voor de continuïteit en
verbindingsfunctie van deze oeverstroken.

Vooral de continuïteit van Meerbeek verdient aandacht. Ter
hoogte van het knooppunt met A8 zal de loop van de beek
verlegd moeten worden. Ten noorden van A8 is het wenselijk
het bron- en valleigebied van Meerbeek in het
infrastructuurontwerp in te passen. Door bundeling van de
infrastructuur met de vallei kan bovendien de ruimtelijke kwaliteit
van het landbouwgebied tussen N7 en A8 er maximaal
gevrijwaard worden.

−

inpassing van een fietsweg
Parallel met de N7a moet ook een as voor langzaam
verkeer worden voorzien of een plaatselijk alternatief.
De keuze van verhardingsmateriaal en de inrichting dient
zodanig te gebeuren dat een rijcomfort (o.a. vermijden van
trillingen, geulen, enz. ) op korte en lange termijn
gegarandeerd te worden, hierbij ook rekening houdend met

Met sober en gericht wordt bedoeld dat de verlichting zo wordt
geplaatst dat enkel de zones die aangelicht moeten worden
belicht worden, dat strooilicht vermeden wordt.
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het gebruik van de weg door landbouwverkeer.
Verbindingen voor trage wegen moeten zo maximaal
mogelijk gerespecteerd, verlegd of hersteld worden zodat
een vlotte kruising mogelijk blijft.
−

de buffering ten opzichte van de schoolomgeving langs N7
en de verschillende woningen langs het tracé
De weg moet op een kwaliteitsvolle wijze gebufferd worden.
Dit geldt in het bijzonder ten opzichte van de omliggende
woningen en de schoolomgeving langs het tracé. De buffer
moet van die aard zijn dat het normaal functioneren van de
omliggende functies niet verhinderd wordt door abnormale
omgevingshinder van op de weg (geluid, geur, stof).

−

een verkeersveilige inrichting
De inrichting van de infrastructuur en in het bijzonder deze
ter hoogte van de aansluiting en de kruising met de
verbindingen voor langzaam verkeer langsheen N6 en N7 is
dusdanig dat het comfort van voetgangers en fietsers en de
verkeersveiligheid in het algemeen maximaal gevrijwaard
wordt.
De inrichting van de wegeninfrastructuur is afgestemd op de
functie en het te verwachte verkeersvolume op dit gedeelte
van N7a tussen de N7 en N6. In de keuze van materialen,
bochtstralen, wegbreedtes, enz. wordt hier mee rekening
gehouden.

−

beperking van het aantal aansluitingen
Aansluitingen voor doorgaand verkeer zijn enkel mogelijk
met A8, N7 en N6. Aansluitingen voor doorgaand verkeer
zijn niet mogelijk naar alle andere wegen zoals Elbeekdries
en Oude Groenweg. Daarnaast kunnen, voor zover dit
gebeurt via een bedrijfsverzamelweg, ook Dassenveld (via
Zinkstraat), Wilgenveld naar N7a worden ontsloten. Zolang
het terrein Druco is bestemd als zone voor bedrijvigheid kan
ook dit terrein via één bedrijfsverzamelweg worden
ontsloten naar N7a. Andere rechtstreekse toegangen op

Ter hoogte van de op- en afrit naar N7 kan een geluidsbuffer
ingebed in een groenstrook een maatregel zijn die zorgt voor
zowel buffering van geluid als licht van verkeer.

De N7a is bedoeld om het kleinstedelijk gebied te ontsluiten
naar het hoofdwegennet. Dit betekent dat het de bedoeling is
het verkeer vanuit het kleinstedelijk gebied te verzamelen naar
het hoofdwegennet en omgekeerd het verkeer van op dit
hoofdwegennet (in casus A8) naar het kleinstedelijk gebied te
leiden. Het is niet de bedoeling dat op het gebied individuele
erfontsluitingen worden voorzien. Tegelijkertijd moet worden
voorkomen dat landelijke wegen (bijkomend) sluipverkeer te
verwerken krijgen door de aanleg van N7a. Om die reden wordt
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aanpalende percelen zijn niet toegestaan tenzij voor de
toegankelijkheid van aanpalende landbouwpercelen.
De delen van het openbaar domein die niet voor de inrichting of
het functioneren van de verkeers- en vervoersinfrastructuur
gebruikt worden, worden op een kwaliteitsvolle manier
geïntegreerd in de omgeving, rekening houdend met de
bestemming aangegeven in de grondkleur.

het aantal aansluitingen op deze weg beperkt en zijn aansluitingen voor doorgaand verkeer langs Oude Groenweg of
Elbeekdries niet mogelijk.
Het terrein Druco heeft de nabestemming agrarisch gebied. De
inplanting van een landbouwbedrijf als typerende activiteit in het
buitengebied is mogelijk maar zal via Beertsestraat moeten
worden ontsloten. Het is niet wenselijk dat dergelijk bedrijf een
erftoegang naar N7a krijgt.
De andere rechtstreekse toegangen op de aanpalende percelen
zijn bedoeld conform artikel 682 §1 burgerlijk wetboek. Het
wetboek bepaalt dat de eigenaar wiens erf ingesloten ligt een
uitweg kan vorderen wanneer hij onvoldoende toegang heeft tot
de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder
overdreven onkosten of ongemakken, voor het normale gebruik
van zijn eigendom naar de bestemming ervan.
Wilgenveld kan via Oude Groenweg worden ontsloten op
voorwaarde dat de weg noordelijker wordt afgesloten voor
doorgaand verkeer en dit deel van de weg enkel functioneert als
ontsluiting van Wilgenveld.

ARTIKEL 2

SPOORLIJN (SYMBOLISCH, OVERDRUK)
Binnen de zonering is door middel van een pijl de plaats
aangeduid waar de spoorlijn blijft bestaan. Alle werken,
handelingen en wijzigingen voor het functioneren en aanpassing
van de spoorweg, de aanleg van burgelijke bouwwerken voor
kruisende infrastructuren en technische uitrustingen nodig voor
de uitbating van het spoor zijn hier toegelaten.

Op het grafisch plan is een verbindingspijl aangeduid die
aangeeft op welke plaats een verbinding voor spoor behouden
moet blijven. Het betreft de omgeving waar N7a onder het spoor
door gaat. Elders is de niet gekadastreerde oppervlakte van de
spoorlijn uit het plangebied gehouden.

Kruisingen met weg- en fietsinfrastructuur gebeuren
ongelijkvloers. De verkeers- en vervoersinfrastructuur wordt
dusdanig aangelegd dat zij de toekomstige uitbating van de
spoorlijn niet in het gedrang brengt.
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ARTIKEL 3

HOOGSPANNINGSLEIDING (SYMBOLISCH, OVERDRUK)
In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken,
handelingen en wijzigingen toegelaten voor de exploitatie en de
wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding en haar
aanhorigheden.
De aanvragen voor vergunningen voor hoogspanningsleidingen
en hun aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend
met de in grondkleur aangegeven bestemmingen en
nabestemmingen waarin ze zijn gesitueerd.
Deze in grondkleur aangegeven bestemmings- en
inrichtingsvoorschriften zijn van toepassing in zoverre de
exploitatie en de wijzigingen van de bestaande
hoogspanningsleiding niet in het gedrang worden gebracht.

ARTIKEL 4

Aanhorigheden van een hoogspanningsleiding zijn de
constructies of gebouwen die nodig of nuttig zijn om de leiding
te kunnen exploiteren. De aanhorigheden kunnen bovengronds
of ondergronds aangebracht zijn.
In de omgeving van hoogspanningsleidingen gelden
veiligheidsafstanden tot constructies en voor werken zoals o.m.
bepaald in de artikels 164, 192 en 266 van het algemeen
reglement op de elektrische installaties (AREI). De
hoogspanningsleidingen moeten steeds toegankelijk zijn voor
controle en onderhoud. Tevens mag de stabiliteit van de masten
nooit in gevaar worden gebracht en moet de ruimte rond de
kabels voldoende gevrijwaard blijven van constructies en
begroeiing.

NATUURGEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: NATUUR

Het natuurgebied is bestemd voor de instandhouding, de
ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu
en bos. Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie.

Dit gebied heeft een overdruk voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur. (zie overdruk
artikel 1). Zolang deze infrastructuur niet is gerealiseerd is de
grondkleur natuurgebied van toepassing onder de voorwaarden
vermeld in artikel 1. Na de realisatie van de
verkeersinfrastructuur krijgen de delen die niet worden
ingenomen de bestemming natuurgebied en vervallen deze
voorwaarden. In het natuurgebied is de hoofdfunctie natuur.
Onder bos wordt begrepen ecologisch beheerd bos zoals
bedoeld in het Bosdecreet in artikel 18 en volgende.

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 ze de realisatie van de algemene bestemming niet in
het gedrang brengen, zijn werken, handelingen en wijzigingen
die nodig of nuttig zijn voor:
− het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van
de beekvallei
− het behoud en herstel van de structuurkenmerken van het
beeksysteem, de waterkwaliteit en de verbindingsfunctie
− het behoud, het herstel en de ontwikkeling van

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het
gebied als natuurgebied is mogelijk. Die infrastructuren zijn
onder meer: veekerende rasters, het bouwen van schuilplaatsen
voor dieren die ingezet worden bij het beheer van het gebied.
Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen
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overstromingsgebieden, het beheersen van overstromingen
of het voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing
bestemde gebieden
− het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing
en infrastructuren tegen overstromingen
toegelaten, voor zover de technieken van natuurtechnische
milieubouw gehanteerd worden.
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.

ARTIKEL 5

gerealiseerd worden. Met ‘technieken van natuurtechnische
milieubouw’ wordt verwezen naar een geheel van technieken
die gebruikt kunnen worden om bij de inrichting (en het beheer)
van infrastructuurwerken bestaande natuurwaarden zoveel als
mogelijk te behouden of ze te ontwikkelen of te versterken, en
meer algemeen om te komen tot "milieuvriendelijke"
oplossingen voor ruimtelijke ingrepen. Een beschrijving van en
toelichting bij dergelijke technieken is te vinden in de
"Vademecums Natuurtechniek", die onder meer te raadplegen
zijn op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en
Energie van de Vlaamse overheid:
http://www.lne.be/themas/milieu-eninfrastructuur/vademecumsnatuurtechniek. Op basis van onderzoek en ervaring worden
deze Vademecums regelmatig geactualiseerd.
Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functies in het
natuurgebied. Ondergeschikt betekent ‘van betrekkelijk minder
grote betekenis’.
Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk
maken bestaat onder meer uit: toegangspoortjes, wegwijzers,
verbodsborden, wegafsluitingen enzovoort. Kleinschalige
infrastructuur voor natuureducatie is bijvoorbeeld:
informatieborden, verrekijkers, knuppelpaden,vogelkijkhutten
enzovoort. Kleinschalige infrastructuur voor recreatief
medegebruik: zitbanken, picknicktafels, vuilnisbakken
enzovoort. Niet-gemotoriseerd verkeer is onder meer:
wandelen, fietsen, paardrijden.

BOUWVRIJ AGRARISCH GEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: LANDBOUW

Het bouwvrij agrarisch gebied is bestemd voor de landbouw.

Dit gebied heeft een overdruk voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur. (zie overdruk
artikel 1). Zolang deze infrastructuur niet is gerealiseerd is de
grondkleur bouwvrij agrarisch gebied van toepassing onder de
voorwaarden vermeld in artikel 1. Na de realisatie van de
verkeersinfrastructuur krijgen de delen die niet worden
ingenomen de bestemming bouwvrij agrarisch gebied en
10/29

vervallen deze voorwaarden.
Onder landbouw wordt verstaan landbouw in de ruime zin van
het woord namelijk het beroepsmatig kweken van planten of
dieren voor de markt en niet voor recreatieve doeleinden.
Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven en schuilhokken voor
dieren zijn toegelaten met uitzondering van het oprichten van
andere gebouwen en gelijkaardige constructies. Schuilhokken
voor dieren zijn toegelaten in verhouding tot de begraasbare
oppervlakte en in functie van de aard van de gehouden
weidedieren. De op te richten constructie dient ondubbelzinnig
alle eigenschappen te vertonen van een schuilhok. Dit moet
blijken uit de beperkte afmetingen en de eenvoud van de
constructie.

Het oprichten van gebouwen en gelijkaardige constructies is
uitgesloten in het bouwvrij agrarisch gebied. De volgende
constructies geplaatst voor de beroepslandbouw zijn evenwel
wel toegelaten en worden niet als gebouwen en gelijkaardige
constructies beschouwd:
−

−

−

plastictunnels, constructies voor oogstbescherming
(bijvoorbeeld een roterend luchtmengtoestel of netten tegen
hagelschade) en constructies voor kleinschalige
energieopwekking die tijdelijk geplaatst worden of
gemakkelijk verplaatsbaar zijn (bijvoorbeeld kleinschalige
zonnepanelen om bijvoorbeeld een waterpomp te laten
werken in een weide of om stroom op te wekken voor
schrikdraad) enz.
schuilhokken voor het tijdelijk verblijf van grazende dieren,
voor zover de omvang ervan in verhouding is tot de
begraasbare oppervlakte en de aard en het aantal dieren
waarvoor het bestemd is. Schuilhokken zijn eenvoudige en
verwijderbare constructies met één zijde (deels) open.
Conform de omzendbrief RO/2002/01 is voor grote
weidedieren zoals koeien en paarden een maximale
stallingsoppervlakte van 60m² per ha richtinggevend. De
oppervlakte wordt bepaald op basis van het maximaal
aantal dieren per ha (4) en de minimale stallingsoppervlakte
per dier (10 à 15m²). Bijkomend kan maximaal 15 m² voor
voerderberging (stro en hooi) worden voorzien indien dit niet
onder een hellend dak kan worden voorzien.
Voor kleinere weidedieren zoals schapen en geiten, is een
maximale stallingsoppervlakte van 40m² per ha
richtinggevend. De oppervlakte wordt bepaald op basis van
het maximaal aantal dieren per ha (20) en de minimale
stallingsoppervlakte per dier (2m²). Een kleine
voederberging kan worden voorzien, zo mogelijk onder het
hellend dak.

Serres en stallen daarentegen behoren tot de niet-toegelaten
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gebouwen en gelijkaardige constructies. Een stalling is, anders
dan een schuilhok, een omsloten en overdekte ruimte, een
houten of stenen gebouw dat dient tot verblijf van weidedieren
en waarin één of meerdere van die dieren tijdelijk of permanent
kunnen verblijven en/of gehuisvest worden.

ARTIKEL 6

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de
algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de
volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens
toegelaten:
− het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op
het al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor
educatief of recreatief medegebruik, waaronder het
aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor nietgemotoriseerd verkeer;
− de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de
natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden
− de aanleg van de landschappelijke elementen (haagkanten,
bomenrijen, bospercelen,...) die een rol spelen in de
landschappelijke inrichting van het gebied is toegelaten
− de aanleg van de herinrichting of aanpassing van bestaande
lokale wegen en van bestaande en nieuwe fiets- en
wandelpaden en de aanleg van lokale nutsleidingen.

Conform de bepalingen van artikels 4.4.4 en 4.4.5 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn handelingen gericht
op het sociaal-culturele of recreatieve medegebruik of handeling
gericht op de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van
de natuur en het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden
vergunbaar in het agrarisch gebied voor zover ze door hun
beperkte impact de verwezenlijking van de algemene
bestemming niet in het gedrang brengen.

AGRARISCH GEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: LANDBOUW

Het agrarisch gebied is bestemd voor de landbouw.

Dit gebied heeft een overdruk voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur. (zie overdruk
artikel 1). Zolang deze infrastructuur niet is gerealiseerd is de
grondkleur agrarisch gebied van toepassing onder de
voorwaarden vermeld in artikel 1. Na de realisatie van de
verkeersinfrastructuur krijgen de delen die niet worden
ingenomen de bestemming agrarisch gebied en vervallen deze
voorwaarden.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de
landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten.
Een landbouwbedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke
bedrijfsgebouwen en de woning van de exploitanten bevatten,
alsook verblijfsgelegenheid, verwerkende en dienstverlenende
activiteiten voor zover die een integrerend deel van het bedrijf
uitmaken.
In het gebied zijn ook aan de landbouw verwante bedrijven

Bebossing in agrarisch gebied is vergunningsplichtig op grond
van artikel 35 van het Veldwetboek. Vergunningsaanvragen
voor permanente bebossing moeten met de nodige
omzichtigheid beoordeeld worden aangezien met dit ruimtelijk
uitvoeringsplan het gebied bestemd wordt voor de landbouw en
het de bedoeling is open zichten vanuit en naar het plangebied
te behouden.

Onder landbouw wordt verstaan landbouw in de ruime zin van
het woord namelijk het beroepsmatig kweken van planten of
dieren voor de markt en niet voor recreatieve doeleinden.
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toegelaten voor zover hun aanwezigheid in het agrarisch gebied
nuttig of nodig is voor het goed functioneren van de
landbouwbedrijven in de omgeving en ze gevestigd worden in
bestaande landbouwbedrijfzetels. Die bedrijven moeten een
directe en uitsluitende relatie hebben met de aanwezige
landbouwbedrijven door afname of toelevering van diensten of
producten. Primaire bewerking of opslag van producten kan
worden toegelaten. Verwerking van producten is uitgesloten,
met uitzondering van mestbehandeling en mestvergisting. Er
moet rekening gehouden worden met de schaal en de
ruimtelijke impact van deze bedrijven. Daarbij wordt ten minste
aandacht besteed aan:
− de relatie met de in de omgeving aanwezige functies
− de invloed op de omgeving wat het aantal te verwachten
gebruikers of bezoekers betreft
− de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; de
relatie met de in de omgeving van het gebied vastgelegde
bestemmingen.
Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de
algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de
volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens
toegelaten:
− het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op
het al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor
educatief of recreatief medegebruik, waaronder het
aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor nietgemotoriseerd verkeer;
− de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de
natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden
− de aanleg van de landschappelijke elementen (haagkanten,
bomenrijen, bospercelen,...) die een rol spelen in de
landschappelijke inrichting van het gebied is toegelaten
− de aanleg van lokale wegen en van bestaande en nieuwe
fiets- en wandelpaden en de aanleg van lokale
nutsleidingen.

Natuurbehoud, landschapszorg en recreatief medegebruik zijn
ondergeschikte functies in het agrarisch gebied. Ondergeschikt
betekent ‘van betrekkelijk minder grote betekenis’.
Kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet
toegankelijk maken van het gebied voor educatief of recreatief
medegebruik, bestaat onder meer uit toegangspoortjes,
wegwijzers, verbodsborden,wegafsluitingen enzovoort.
Kleinschalige infrastructuur, gericht op recreatief medegebruik
bestaat uit zitbanken,picknicktafels, vuilnisbakken,
informatieborden, paden, kijk- of schuilhutten enzovoort. Nietgemotoriseerd verkeer is onder meer wandelen, fietsen,
paardrijden....
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Het wijzigen van de functie van de bestaande agrarische
bebouwing kan toegelaten worden, voor zover de nieuwe functie
betrekking heeft op:
− wonen, met een maximum van één eengezinswoning per
gebouwencomplex;
− kantoor- of dienstenfunctie die aan het landbouwbedrijf of
wonen complementair is, tot een maximum van 100 m², en
waarbij de landbouw- of woonfunctie een grotere
oppervlakte beslaat dan de complementaire functie;
− aan het wonen complementaire toeristisch-recreatieve
verblijven tot een maximum van acht verblijfseenheden, met
uitsluiting van elke vorm van restaurant of café;
− aan de landbouw toeleverende, verwerkende en
dienstverlenende activiteiten en landbouwverwante
activiteiten;
− de opslag van allerhande materialen of materieel;
− een paardenhouderij, manege, dierenasiel, dierenpension,
dierenartsenpraktijk, dierenkliniek, tuinaanlegbedrijf,
jeugdlogies, kinderboerderij of instelling waar
hulpbehoevenden al dan niet tijdelijk verblijven en
landbouwactiviteiten of aan de landbouw verwante
activiteiten uitoefenen;

Onder wonen wordt voor de functiewijzigingen, residentieel
wonen bedoeld.
Een gebouwencomplex is het geheel van gebouwen van een
boerderij.
Aan het wonen complementaire toeristisch-recreatieve
voorzieningen valt onder de noemer plattelandstoerisme en
momenteel gaat dit om maximum acht verblijfseenheden voor
maximum 32 personen. Toeristisch-recreatief verblijf is een
tijdelijk verblijf.

De functiewijzigingen andere dan wonen, kunnen alleen
toegelaten worden als aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
− het gaat om hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte
gebouwen die voldoen aan de elementaire eisen van
stabiliteit;
− het nieuwe gebruik brengt de landbouwkundige
bedrijfsvoering van de agrarische bedrijven in de omgeving
niet in het gedrang;
− de bestaande erfgoedwaarde van de bebouwing blijft
ongeschonden of wordt verhoogd;
− Een gebouw of gebouwencomplex is bouwfysisch geschikt
voor een nieuwe functie als het aan gebouw of
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gebouwencomplex uit financieel of bouwtechnisch oogpunt
geen ingrijpende werken uitgevoerd hoeven te worden voor
de nieuwe functie. Daarmee wordt bedoeld dat de functie
gerealiseerd kan worden als de bestaande structuur van het
gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, waarbij
het gebouw aangepast kan worden aan hedendaagse
comfort-, energie- of milieueisen.
Voor zover de landbouwbedrijfsvoering niet in het gedrang
wordt gebracht is het toegelaten bestaande woningen,
gebouwen of constructies te verbouwen of te herbouwen binnen
het vergunde bouwvolume.
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de
vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg van
een installatie voor het behandelen van afvalwater.
Bestaande woningen kunnen worden uitgebreid, voor zover de
uitbreiding - met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er
fysiek één geheel mee vormen – slechts leidt tot een maximaal
bouwvolume van 1000 m³. Het aantal woongelegenheden blijft
beperkt tot het bestaande aantal.

Onder het bouwvolume wordt het brutobouwvolume verstaan,
gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, te vertrekken
van het maaiveld. Het deel van het keldervolume onder het
maaiveld wordt dus niet meegerekend, op voorwaarde dat het
een gebruikelijke onderkeldering van het woongebouw betreft.

Voormelde mogelijkheden gelden enkel indien voldaan is aan
de volgende voorwaarden:
(1) de woning, het gebouw of de constructie is op het moment
van de vergunningsaanvraag niet verkrot; Woningen, gebouwen
of constructies worden beschouwd als verkrot als ze niet
voldoen aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment
van de eerste vergunningsaanvraag tot ver- of herbouwen.
(2) de woning, het gebouw of de constructie is hoofdzakelijk
vergund of wordt geacht vergund te zijn, ook wat de functie
betreft.
(3) het volume van de herbouwde woning blijft beperkt tot 1.000
m³, ook indien het bestaande bouwvolume meer dan 1.000 m³
bedraagt, en het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het
bestaande aantal.
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ARTIKEL 7

WOONGEBIED MET BEPERKING GROOTSCHALIGE EN
RUIMTEBEHOEVENDE HANDEL

GEBIEDSCATEGORIE: WONEN

Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante
activiteiten en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante
activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca,
bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en
gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten en
openbare verharde ruimten, socioculturele voorzieningen en
recreatieve voorzieningen.

Dit gebied heeft een overdruk voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur. (zie overdruk
artikel 1). Zolang deze infrastructuur niet is gerealiseerd is de
grondkleur woongebied van toepassing onder de voorwaarden
vermeld in artikel 1. Na de realisatie van de
verkeersinfrastructuur krijgen de delen die niet worden
ingenomen de bestemming woongebied en vervallen deze
voorwaarden.
De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar
verweving van functies het uitgangspunt is. De woongebieden
zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes
(groene en verharde) en voor aan het wonen verwante
voorzieningen.

Om de woonfuncties te vrijwaren wordt in het gebied de
toename van de handelsoppervlakte beperkt.
Op percelen waar bij het in werking treden van dit plan geen
kleinhandel aanwezig was, of waar een kleinhandel aanwezig
was die kleiner is dan 300m² brutovloersoppervlakte, wordt de
maximale brutovloeroppervlakte beperkt tot 300m².
Op percelen waar bij het in werking treden van dit plan een
kleinhandel aanwezig was met een brutovloeroppervlakte groter
of gelijk aan 300m², kan de brutovloeroppervlakte maximaal met
15% toenemen. Deze uitbreiding moet zich situeren op het
eigen perceel.

Binnen de zone van dit deelplan is het de bedoeling de
woonomgeving langs N7 te vrijwaren van ontwikkelingen met
grootschalige en ruimtebehoevende handel. Omwille van de
gelijkaardige effecten inzake ruimtebehoefte wordt geen
onderscheid gemaakt naargelang de eindgebruiker en betreft de
beperking zowel groot- als kleinhandel.
De brutovloeroppervlakte (BVO) omvat:
− de winkelvloeroppervlakte (in een winkel voorkomende voor
de uitstalling en de verkoop van detailhandelsartikelen
bedoelde oppervlakte, zijnde de inpandige voor het publiek
zichtbare en toegankelijke vloeroppervlakte inclusief die van
de etalage, vitrine, toonbank- en kassaruimte, schappen,
paskamers, ruimten voor winkelwagentjes en lege dozen
evenals de vloeroppervlakte van entresols (met voor klanten
voldoende hoogte
− ruimten die ingenomen worden door activiteiten die gericht
zijn op het ter plekke consumeren (bijv. tearoom in een
warenhuis)
− de uitsluitend voor het personeel bedoelde ruimten en de
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ruimten betrekking hebbend op bedrijfskantoor, portiek,
ambacht, reparatie, opslag, magazijn, sanitair en
distributieruimten ten behoeve van de verwerking van
bestellingen, de door personeel bediende diepvries- en
koelcellen
− de ruimte ingenomen door trappen, liften, interne
opdelingswanden binnen een unit en technische ruimten.
De oppervlakte gebruikt voor de ontsluiting van het terrein en
het parkeren en de circulatie van het autoverkeer behoort niet
tot de brutovloeroppervlakte.
ARTIKEL 8

BOUWVRIJ AGRARISCH GEBIED MET NABESTEMMING
BUFFERGEBIED

GEBIEDSCATEGORIE GRONDKLEUR: LANDBOUW

8.1. Bestemming

Dit gebied heeft een overdruk voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur. (zie overdruk
artikel 1). Zolang deze infrastructuur niet is gerealiseerd is de
grondkleur bouwvrij agrarisch gebied van toepassing onder de
voorwaarden vermeld in artikel 1. Na de realisatie van de
verkeersinfrastructuur krijgen de delen die niet worden
ingenomen de bestemming buffergebied en vervallen deze
voorwaarden.

Zolang de infrastructuur overeenkomstig de overdruk (art. 1)
niet wordt gerealiseerd, is het gebied als bouwvrij agrarisch
gebied bestemd voor de landbouw. De voorschriften
overeenkomstig artikel 5 zijn van toepassing.
Bij het ingaan van de nabestemming is het gebied als
bufferzone bestemd. Hier wordt de zone als groenbuffer
ingericht zodat een samenhangend groenbuffer ontstaat tussen
de aan te leggen infrastructuur aan de westzijde enerzijds en
het realiseren bedrijventerrein aan de oostzijde anderzijds.

GEBIEDSCATEGORIE NABESTEMMING:
INFRASTRUCTUUR

Zolang de infrastructuur niet is gerealiseerd kunnen de
bestaande landbouwactiviteiten worden verder gezet voor zover
zij de aanleg, het beheer en de exploitatie van de verkeers- en
vervoersinfrastructuur niet in het gedrang brengen.
Na realisatie van de infrastructuur moet het gebied worden
ingericht als buffer voor de infrastructuur. De aanleg van deze
buffer moet aansluiten bij de bufferaanleg voor de uitbreiding
van het bedrijventerrein Dassenveld.

Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het
onderhoud van de buffer zijn toegelaten, met inbegrip van:
− de aanleg en het onderhoud van verbindingen voor fietsers

Doorheen de buffer mogen voet- en fietspaden worden
getrokken i.f.v. de bereikbaarheid van het aanpalende
bedrijventerrein. In de buffer zijn werken en handelingen i.f.v.
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−
−

−

en voetgangers in waterdoorlatende verharding
waterbeheersingswerken
grondverzet i.f.v. nivellering of geleidelijke reliëfovergang
tussen de aanpalende bedrijvenzone en de aan te leggen
aanpalende wegenis en/of i.f.v. de bufferende functie
nutsvoorzieningen die te beschouwen zijn als handelingen
van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact
hebben.

waterbeheersingswerken toegelaten (bv. retentiezones). De
buffer kan onder de vorm van een beplant talud worden
aangelegd i.f.v. bijvoorbeeld geluidskerende bermen of i.f.v. de
overgang tussen het huidige maaiveld en/of maaiveld van de
geplande N7a enerzijds en de te nivelleren bedrijvenzone (cfr.
maaiveld bestaand bedrijventerrein) anderzijds. Ook werken van
algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact hebben,
overeenkomstig art. 4.4.7 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening zijn toegelaten (bv. elektriciteitscabine).

8.2. Inrichting
De zone moet worden aangelegd als een samenhangende
dichte groenbuffer. Alle andere toegelaten werken en
handelingen moeten op dusdanige manier worden ingeplant en
uitgevoerd dat ze de samenhang en de bufferende werking van
de groenbuffer niet in het gedrang brengen.

Eventuele andere werken (paden voor voetgangers en fietsers,
waterbeheersingswerken, werken van algemeen belang met
beperkte ruimtelijke impact) moeten op zo een manier worden
aangelegd en geïntegreerd in de bufferzone dat dit de
samenhang en het dichte groene karakter van de bufferzone
niet aantast. Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de
aanwezige hoogspanningsleidingen kunnen plaatselijk
bijkomende beperkingen inhouden wat betreft de beplanting.

Om de buffer te realiseren moet gebruik worden gemaakt van
streekeigen standplaatsgeschikte soorten en bestaan uit zowel
laagstammig als hoogstammig groen (cfr. lijst in bijlage). De
beplanting moet permanent zijn over de volledige lengte van de
zone met de noodzakelijke verscheidenheid om haar functie te
vervullen. Enkel normale snoeiingen, onderhoud en vervanging
zijn toegelaten. De aard van de beplanting moet landschappelijk
aansluiten bij de natuurontwikkeling langs Meerbeek en N7a
moet rekening houden met de ecologische gradiënt die er is
naar hoger gelegen gebieden.

Met streekeigen beplanting wordt bedoeld de soorten eigen aan
een bepaald plantendistrict. Het betreft het Brabants district
west. De soorten zijn opgelijst in de toelichting. Met
standplaatsgeschikte soorten wordt verwezen naar de bodem
op het terrein. De beplanting in de landschappelijke groenbuffer
kan als referentie dienen.

Verbinding voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers)
doorheen het gebied – die niet als fiets- of voetpaden langsheen
N7a dienst doen maar als doorsteken voor voetgangers en
fietsers naar het bedrijventerrein - hebben een maximale
breedte van 2,5 meter. Voor zover die verbindingen voor

Met sober en gericht wordt bedoeld dat de verlichting zo wordt
geplaatst dat enkel de zones die aangelicht moeten worden
belicht worden, dat strooilicht vermeden wordt.
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langzaam verkeer zijn eigen verlichting krijgt, is zij sober en
gericht, afgestemd op een duurzaam energieverbruik en
garandeert zij de sociale veiligheid en verkeersveiligheid.
Verhardingen moeten beperkt zijn in omvang en worden
aangelegd in waterdoorlatende materialen.
.

8.3. Beheer
Het buffergebied betreft een nabestemming.
De nabestemming treedt in werking na de realisatie van N7a.
De buffer dient samen met de overige inrichting van de
infrastructuur aangelegd te worden. Uiterlijk in het plantseizoen
dat volgt op het verlenen van de stedenbouwkundige
vergunning voor de aanleg van de wegenis moet de bufferzone
aangelegd zijn en beplant.

ARTIKEL 9

BUFFERZONE

GEBIEDSCATEGORIE GRONDKLEUR: BEDRIJVIGHEID

Dit gebied is bestemd als bufferzone.

Dit gebied heeft een overdruk voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur. (zie overdruk
artikel 1). Zolang deze infrastructuur niet is gerealiseerd is de
grondkleur bufferzone van toepassing onder de voorwaarden
vermeld in artikel 1. Na de realisatie van de
verkeersinfrastructuur krijgen de delen die niet worden
ingenomen de bestemming buffergebied en vervallen deze
voorwaarden.

De voorschriften voor ‘nabestemming buffer’ overeenkomstig
artikel 8 zijn van toepassing.

ARTIKEL 10

ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS

GEBIEDSCATEGORIE GRONDKLEUR:
LIJNINFRASTRUCTUUR

10.1. Bestemming

Het betreft een overname van delen van de zone die in het RUP
Wilgenveld zijn bestemd als zone voor openbare wegenis en
bijhorende voorschriften uit het RUP Wilgenveld.

Dit gebied is bestemd voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur.
Binnen deze zone mag worden aangebracht al wat de
hedendaagse verkeerstechniek vereist, zijnde parkeerruimte,

Dit gebied heeft een overdruk voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur. (zie overdruk
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beplantingen, enz.

artikel 1). Zolang deze infrastructuur niet is gerealiseerd is de
grondkleur zone voor openbare wegenis van toepassing onder
de voorwaarden vermeld in artikel 1. Na de realisatie van de
verkeersinfrastructuur krijgen de delen die niet worden
ingenomen de bestemming zone voor openbare wegenis en
vervallen deze voorwaarden.

10.2. Beheer
De stroken in dit plan aangeduid voor openbare wegenis zullen,
in zoverre zij nog niet tot de openbare wegenis behoren, hierbij
ingelijfd worden door afstand of onteigening.
ARTIKEL 11

ZONE VOOR KANTOREN

GEBIEDSCATEGORIE GRONDKLEUR: BEDRIJVIGHEID

11.1. Bestemming

Het betreft een overname van delen van de zone die in het RUP
Wilgenveld zijn bestemd als zone voor kantoren en bijhorende
voorschriften uit het RUP Wilgenveld.

Dit gebied is bestemd voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur (zie overdruk
artikel 1).
Zolang deze infrastructuur niet is gerealiseerd is de bestemming
zone voor kantoren als grondkleur van toepassing onder de
voorwaarden vermeld in artikel 1.
Na de realisatie van de verkeersinfrastructuur krijgen de delen
die niet worden ingenomen door verkeers- en
vervoersinfrastructuur de nabestemming z en vervallen deze
voorwaarden.
De zone voor kantoren is bestemd voor personeelsintensieve en
bezoekersintensieve activiteiten waarbinnen de kantoorfunctie
determinerend is. Eveneens toegelaten zijn aanverwante
functies aan de kantooractiviteiten zoals polyvalente ruimtes,
sociale lokalen, beveiligingdiensten, conciërgewoning, crèche,
broodjeszaak en dergelijke meer.
Ook de bouw van parkeerinfrastructuren, overdekte fietsstallingen en de aanleg van groene en verharde ruimten behoort

Dit gebied heeft een overdruk voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur. (zie overdruk
artikel 1). Zolang deze infrastructuur niet is gerealiseerd is de
grondkleur zone voor kantoren van toepassing onder de
voorwaarden vermeld in artikel 1. Na de realisatie van de
verkeersinfrastructuur krijgen de delen die niet worden
ingenomen de bestemming zone voor kantoren en vervallen
deze voorwaarden.

Het gebied sluit aan bij de zone voor kantoren in het
gemeentelijk RUP Wilgenveld. Voorliggend provinciaal RUP
neemt de relevante voorschriften uit dit gemeentelijk RUP over.
De bebouwbare zone in het RUP Wilgenveld is bijvoorbeeld niet
in voorliggend RUP opgenomen omdat zij niet van toepassing
was voor het gebied in dit deelplan.
De bestemming in het RUP Wilgenveld en de bestemming in het
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tot de noodzakelijke uitrusting horende bij de bestemming zone
voor kantoren.

voorliggend RUP moet als de bestemming van één gebied
worden gelezen. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat bij de
interpretatie van de bestemmingsgrenzen waarnaar wordt
verwezen voor toepassing van de 45° regel in de bebouwbare
zone van het RUP Wilgenveld ook voorliggende bestemming
moet begrepen worden.

11.2. Inrichting

Het gebied sluit aan bij de zone voor kantoren in het
gemeentelijk RUP Wilgenveld. Voorliggend provinciaal RUP
neemt de relevante voorschriften uit dit gemeentelijk RUP over.

Alle onbebouwde oppervlakte kan aangewend worden voor:
•
•
•

circulatieruimte en parking: maximaal 500 parkeerplaatsen;
pleinen, groene buitenruimtes en andere
groenvoorzieningen;
en andere bedrijfseigen voorzieningen.

De voorschriften voor de inrichting van de onbebouwde ruimte
in het gemeentelijk RUP (artikel 8.4.) en de hier beschreven
voorschriften moeten gelezen worden als voorschriften
behorend tot één gebied.

Groenaanleg
Beplantingen dienen te gebeuren met streekeigen en inheems
laag- en hoogstammig groen. De groenaanleg dient uitgevoerd
in het plantseizoen na afwerking van de verschillende
bouwfasen.
Materialen verhardingen
Voor de aan te leggen verhardingen ten behoeve van
toegangen dienen kleinschalige bestratingsmaterialen zoals
klinkers, betonstraatstenen en steenslag of natuurlijke, zachte of
halfverharde materialen gebruikt te worden. Nieuwe parkeerplaatsen dienen in waterdoorlaatbare materialen te worden
aangelegd waarbij tevens maatregelen genomen worden om
bodem- en grondwatervervuiling te voorkomen. Bij de heraanleg
van de bestaande parking dient deze regel ook in rekening
genomen te worden.
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Afsluitingen
Afsluitingen al dan niet gecombineerd met levende hagen zijn
toegelaten. De maximumhoogte voor draadafsluitingen en
poortconstructies bedraagt 3,00 m. Indien specifieke eisen ten
aanzien van de zichtbaarheid in het openbaar domein gesteld
worden, kunnen beperkende maatregelen opgelegd worden.
Verlichting
Het plaatsen van verlichting is overal in de zone voor kantoren
toegelaten in functie van de veiligheid en het gebruik van de
zones. Bij de inplanting en keuze van de verlichtingselementen
(lichtsterkte, straalrichting) dient er rekening gehouden te
worden met de privacy van de omwonenden.
Buffer
Langsheen de Victor Demesmaekerstraat/ Oude Groenweg
en/of N7a dient een bufferzone voorzien te worden met een
gewaarborgde breedte van 5,00m.

Het tracé van N7a zal in belangrijke mate het tracé van Victor
Demesmaeker / Oude Groenweg volgen. Na realisatie van de
weg moet de beschreven buffer naar N7a opgetrokken worden.

De groen/terreinindex (G/T) voor de volledige bufferzone
bedraagt minimaal 0,7. Binnen de bufferzone mag een
verharding worden voorzien in functie van het onderhoud van de
gebouwen en de bereikbaarheid van de gebouwen voor de
hulpdiensten.
De verharding dient beperkt te blijven tot de strikt noodzakelijke
oppervlakte die vereist is voor het onderhoud van het gebouw
en de toegankelijkheid voor de hulpdiensten. De bufferzone
mag niet worden aangewend voor bedrijfsactiviteiten zoals het
laden en lossen ten behoeve van de aanpalende functies. Het
buffergroen dient aangebracht met streekeigen en inheemse
laag- en hoogstammig groen.

Met streekeigen beplanting wordt bedoeld de soorten eigen aan
een bepaald plantendistrict. Het betreft het Brabants district
west. De soorten zijn opgelijst in de toelichting. Met
standplaatsgeschikte soorten wordt verwezen naar de bodem
op het terrein. De lijsten van streekeigen en
standplaatsgeschikte soorten zijn opgenomen in bijlage bij de
toelichtingsnota.

Waterhuishouding
In

onbebouwde

zones

zullen

maximaal

landschappelijk
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ingekaderde ingrepen zorgen voor de opvang en vertraagde
afvoer van het hemelwater (zoals grachten, waterpartijen…). Er
dient maximaal gebruik gemaakt te worden van open grachten
die de afvoer van hemelwater verminderen en vertragen. Bij de
aanleg van open grachten dient er rekening te worden
gehouden met het bestaande reliëf.
ARTIKEL 12

ZONE VOOR BEDRIJVIGHEID

GEBIEDSCATEGORIE GRONDKLEUR: BEDRIJVIGHEID

12.1. Bestemming
Het bedrijventerrein is bestemd voor het behoud en de
uitbreiding van de huidige historisch gegroeide
bedrijfsactiviteiten:
-

drukkerij met bijhorende activiteiten
grafisch dienstencentrum, inclusief de voorbereidende en
afwerkende fase van het drukwerk
het aflakken van drukwerk.

Hiertoe mogen de noodzakelijke werkplaatsen, opslagruimten,
kantoren en sociale voorzieningen voorzien worden.
De niet bebouwde delen van de zone zijn bestemd voor
circulatieruimte, parkeerplaats, groenaanleg en het plaatsen van
eventuele technische installaties (inclusief kleinschalige
waterzuivering) en alle nodige voorzieningen.
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
- kleinhandel
- toonzalen gekoppeld aan de toegelaten hoofdactiviteit.

Het is niet de bedoeling van het plan om ondergeschikt aan de
bestaande activiteit bijkomende kleinhandelsactiviteiten toe te
laten. Ten opzichte van het BPA wordt dit geëxpliciteerd.

Na de realisatie van de N7a, en bij de eerstvolgende aanvraag
voor stedenbouwkundige vergunning, dient deze bedrijvenzone
hierop aangetakt te worden. Deze functioneert dan als enige
toegangsweg tot de bedrijvenzone. De Beertsestraat kan wel
gebruikt worden als toegang voor hulpdiensten.
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Als de huidige bedrijfsactiviteiten worden stopgezet, wordt op
basis van een uitgewerkte visie aan de hand van een ruimtelijk
uitvoeringsplan op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk
niveau beslist over de inrichting van dit gebied. In afwachting
van de goedkeuring van een dergelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
kunnen geen stedenbouwkundige vergunningen worden
verleend na de stopzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten.

Onder bestaande activiteiten moeten worden verstaan: de
activiteiten in gelijkaardige vorm, met inbegrip van de normale
technologische evolutie van activiteiten. De omstandigheid dat
het bedrijf verandert van eigenaar kan op zichzelf niet
beschouwd worden als een stopzetting van de huidige
bedrijfsactiviteiten

12.2. Inrichting
12.2.1. Zone voor bebouwing (overdruk)
Gebouwen kunnen alleen opgetrokken worden binnen de zone
voor bebouwing.
Bebouwbare oppervlakte
Binnen de zone voor bebouwing mag maximaal 70% bebouwd
worden.
Bouwhoogte
De gebouwen mogen maximaal 6,7 m hoog zijn overeenkomstig
de bouwhoogte van de bestaande gebouwen. Technische installaties kunnen op het dak worden toegelaten en zijn niet
inbegrepen in de opgelegde maximale bouwhoogtes.
Dakhelling en –vorm
Dakhelling en –vorm zijn vrij doch moeten in harmonie zijn met
de bestaande bebouwing binnen de zone voor bedrijvigheid.
Materialen
De gebruikte materialen mogen het karakter en uitzicht van de
omgeving niet schaden. Bij aanbouw tegen bestaande gevels
moeten de materialen esthetisch op elkaar worden afgestemd.
Logo’s en merknamen mogen op het gevelvlak worden
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aangebracht op voorwaarde dat zij deel uitmaken van het
architecturale gevelconcept.
Reclamepanelen voor wisselende aanplakking of reclame
loodrecht op de gevelvlakken zijn niet toegelaten.

Uiterlijke afwerking van de gebouwen
De architecturale uitwerking van de gebouwen garandeert een
architecturaal kwalitatieve integratie in het open agrarisch
landschap. Alle gevels worden evenwaardig behandeld in de
realisatie van een integraal project, waarbij de keuze van
materialen en de afwerking de landschappelijke integratie
ondersteunen.
12.2.2.Onbebouwde ruimte
De niet-bebouwde delen van de zone voor bedrijvigheid zijn
bestemd voor circulatieruimte, parkeerplaatsen, opslag in open
lucht, groenaanleg en het plaatsen van eventuele technische
installaties en alle nodige voorzieningen.
Parkeervoorzieningen
Het parkeervolume wordt beperkt tot 100 parkeerplaatsen.
De oppervlakte aan parkeervoorzieningen moet ingericht
worden onder hoogstammige beplanting. De parkeervoorzieningen zijn een wezenlijk onderdeel van de
bouwaanvraag.
Nieuwe parkeerplaatsen dienen in waterdoorlaatbare materialen
te worden aangelegd waarbij tevens maatregelen genomen
worden om bodem- en grondwatervervuiling te voorkomen. Bij
de heraanleg van de bestaande parking dient deze regel ook in
rekening genomen te worden. Beton- en asfaltverhardingen zijn
enkel toegelaten in deze zones die door het zwaar verkeer
gebruikt worden.
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Groenaanleg
Beplantingen dienen te gebeuren met streekeigen en inheems
laag- en hoogstammig groen en of met hoogstamfruitbomen. De
groenaanleg dient uitgevoerd in het plantseizoen na afwerking
van de verschillende bouwfasen.

Met streekeigen beplanting wordt bedoeld de soorten eigen aan
een bepaald plantendistrict. Het betreft het Brabants district
west. De soorten zijn opgelijst in de toelichting. Met
standplaatsgeschikte soorten wordt verwezen naar de bodem
op het terrein. De lijsten van streekeigen en
standplaatsgeschikte soorten zijn opgenomen in bijlage bij de
toelichtingsnota.

Waterbuffering en -zuivering
In de onbebouwde ruimte mag een ondergronds of bovengronds
bufferbekken worden aangebracht voor de opvang van
regenwater. Dit bufferbekken moet ervoor zorgen dat het
opgevangen regenwater pas na voldoende buffering met
beperkt debiet geloosd wordt.
Verlichting
Verlichting van gebouw en omgeving wordt op een duurzame en
energiezuinige wijze voorzien. Buiten verlichting wordt zo
afgesteld dat geen lichthinder optreedt. Dit betekent o.a. dat
strooilicht vermeden wordt en enkel gebouwen, gebouwdelen en
of verharde ruimtes aangelicht worden die effectief belicht
moeten worden. Het verlichtingsniveau wordt beperkt.

Net als in andere delen van het plan wordt ten opzichte van het
BPA ook hier de verlichting als bijkomend aandachtspunt
opgenomen in de voorschriften.

Groenscherm (symbolisch, overdruk)

Het betreft een gedeeltelijke overname van delen van de zone
die in het BPA Druco zijn bestemd als groenscherm en
bijhorende voorschriften uit het BPA Druco. In plaats van de
opgelijste soorten wordt verwezen naar het streekeigen en
standplaatsgeschikt groen in de toelichting. De vermelde
soorten komen ook in deze lijst voor.

Waar grafisch aangeduid op het plan dient een groenscherm te
worden aangebracht ter hoogte van de perceelsgrens.
Dit scherm dient te bestaan uit hetzij een draadafsluiting
begroeid met inheemse klimplanten, hetzij een haag. De hoogte
van dit groenscherm dient minimaal 2 meter hoog te zijn.
Langsheen de openbare weg moet deze wand bijdragen tot een
kwaliteitsvol straatbeeld. Indien een haag wordt aangeplant
dient deze te bestaan uit streekeigen en standplaatsgeschikt
groen.

Met streekeigen beplanting wordt bedoeld de soorten eigen aan
een bepaald plantendistrict. Het betreft het Brabants district
west. De soorten zijn opgelijst in de toelichting.
Met standplaatsgeschikte soorten wordt verwezen naar de
bodem op het terrein. De lijsten van streekeigen en
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standplaatsgeschikte soorten zijn opgenomen in bijlage bij de
toelichtingsnota.
Landschappelijke en visuele relatie langs N7a
Langsheen N7a dient een buffer voorzien te worden met een
gewaarborgde breedte van 20 meter vanaf de rand van de weg.
Deze zone mag worden ingericht met laag- en hoogstammig
groen doch dient een doorkijk te bieden van oost naar west
langsheen de spoorweg of N7a.
De verharding dient beperkt te blijven tot de strikt noodzakelijke
oppervlakte die vereist is voor de bedrijfsverzamelweg naar het
bedrijventerrein. De bufferzone mag niet worden aangewend
voor bedrijfsactiviteiten zoals het laden en lossen ten behoeve
van de aanpalende functies. Het buffergroen dient aangebracht
met streekeigen en inheemse laag- en hoogstammig groen.

De zone voor landschappelijke en visuele relatie zoals
aangeduid op het grafisch plan van het oorspronkelijk BPA
Druco kan niet worden aangelegd langs de infrastructuren.
Na realisatie van de weg moet de beschreven afstandsbuffer
opgetrokken worden ten opzichte van N7a. De afstand van 20
meter is te meten vanaf de meest noordleijke rand van de weg
en haar aanhorigheden zoals een fietspad, talud of gracht met
haar oever. Omdat de concrete inrichting van de weg niet is
vastgelegd, is de zone niet op het grafisch plan aangeduid.

Binnen een afstand van 20m vanaf de spoorlijn mag geen
hoogstammige beplanting aangebracht worden.
ARTIKEL 13

ZONE VOOR BOOMGAARD

GEBIEDSCATEGORIE GRONDKLEUR: BEDRIJVIGHEID

13.1.Bestemming
Deze zone moet bijdragen tot de inpassing van de bedrijvigheid
en het behoud van een kwaliteitsvol landschapsbeeld.
Gebouwen zijn niet toegelaten. Inritten, parkeer- en
circulatievoorzieningen zijn niet toegelaten.

Het betreft een overname van delen van de zone die in het BPA
Druco zijn bestemd als zone voor boomgaard en bijhorende
voorschriften uit het BPA Druco.

De bestaande boomgaard met de momenteel solitair staande
bomen bestaande uit inheemse soorten moet zoveel als
mogelijk behouden blijven. Daarnaast dient de niet beplante
ruimte voor minstens 50% van de oppervlakte van de zone te
worden beplant als een hoogstamboomgaard.
In de zone voor boomgaard mag een bufferbekken worden
aangebracht voor de opvang van regenwater. Dit bufferbekken
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moet ervoor zorgen dat het opgevangen regenwater pas na
voldoende buffering met beperkt debiet geloosd wordt. Indien
een bufferbekken in de zone voor boomgaard wordt voorzien
moet het landschappelijk geïntegreerd worden.

ARTIKEL 14

ZONE VOOR BUFFER

GEBIEDSCATEGORIE GRONDKLEUR: BEDRIJVIGHEID

De groen/terreinindex voor de volledige zone bedraagt 1. De
buffer moet aangeplant worden met streekeigen en
standplaatsgeschikt hoogstammig en laagstammig groen.

De zone is bedoeld voor de buffering van het bedrijventerrein
Druco naar het zuidoostelijk gelegen agrarische gebied.
Het betreft een overname van delen van de zone die in het BPA
Druco zijn bestemd als zone voor boomgaard en bijhorende
voorschriften uit het BPA Druco met aanvulling van de
nabestemming agrarisch gebied. De lijsten van streekeigen en
standplaatsgeschikte soorten zijn opgenomen in bijlage bij de
toelichtingsnota.

2. OP TE HEFFEN BEPALINGEN
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied volgende voorschriften van het gewestplan Halle - Vilvoorde - Asse (KB
07/03/1977 en latere wijzigingen) opgeheven:
• agrarisch gebied
• buffergebied
• woongebied met landelijk karakter
• natuurgebied
• zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO
• bestaande hoogspanningsleidingen
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Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied volgende voorschriften van het BPA Dassenveld (MB 20/08/1996)
opgeheven:
• Art. 1 Algemene bepalingen
• Art. 2. Openbare wegenis
• Art. 3. Algemene bepalingen voor gebouwen
• Art. 4 Afsluitingen
• Art. 5 Visuele media
• Art. 7. Zone voor ambachten en KMO’s
• Art. 7.9. bufferzone
• Art. 7.10 zone van erfdienstbaarheid van de regie der wegen langsheen de E429
• Art. 13
• Art. 14
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied volgende voorschriften van het BPA DRUCO (MB 27/07/2007)
opgeheven:
• Art. 1 Algemene bepalingen
• Art. 3 zone voor bedrijvigheid
• Art. 4 zone voor landschappelijk-visuele relatie
• Art. 5 zone voor boomgaard
• Art. 7 groenscherm
• Art. 8 zone voor buffer

Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied volgende voorschriften van het RUP Wilgenveld (Dep 26/04/2012)
opgeheven:
• Art. 1 Algemene bepalingen
• Art. 2 Overgangsmaatregelen
• Art. 3 Terminologie
• Art. 4 Zone voor openbare wegenis
• Art. 4.2 Zone voor verkeerskundige maatregelen
• Art. 8 Zone voor kantoren
• Art. 9 Zone voor toegang.
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1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
verordenende stedenbouwkundige voorschriften

toelichting

ARTIKEL 1

GEBIED VOOR VERKEERS- EN VERVOERSINFRASTRUCTUUR MET NABESTEMMING AGRARISCH
GEBIED

ARTIKEL 1.1

GEBIED VOOR VERKEERS- EN
VERVOERSINFRASTRUCTUUR

GEBIEDSCATEGORIE: LIJNINFRASTRUCTUUR

1.1.1. Bestemming

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder
andere verstaan: al dan niet verharde bermen, grachten en
taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie en
wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen,
de veiligheidsuitrustingen zoals stootbanden en hulpposten, de
geluidswerende constructies, de parkeerplaatsen langs
autosnelwegen.

Dit gebied is bestemd voor de verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden voor de aanpassing en het
onderhoud van het bestaande knooppunt N7 - A8.
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van
die voor verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden.
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het
oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie
infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen,
recreatienetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer
toegelaten.

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen
gerealiseerd worden. Met ‘technieken van natuurtechnische
milieubouw’ wordt verwezen naar een geheel van technieken die
gebruikt kunnen worden om bij de inrichting (en het beheer) van
infrastructuurwerken (wegen) bestaande natuurwaarden zoveel
als mogelijk te behouden of ze te ontwikkelen of te versterken,
en meer algemeen om te komen tot "milieuvriendelijke"
oplossingen voor ruimtelijke ingrepen. Een beschrijving van en
toelichting bij dergelijke technieken is te vinden in de
"Vademecums Natuurtechniek", die onder meer te raadplegen
zijn op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en
Energie van de Vlaamse overheid:
http://www.lne.be/themas/milieu-eninfrastructuur/vademecumsnatuurtechniek. Op basis van onderzoek en ervaring worden
deze Vademecums regelmatig geactualiseerd.
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Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de
bestemming zijn per perceel de handelingen, voorzieningen en
inrichtingen toegelaten die nodig of
nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van
landbouwbedrijven, overeenkomst artikel 1.2.

De delen die niet zijn ingenomen door de huidige op-/afrit of
worden ingenomen door infrastructuur bij aanpassing van de
huidige infrastructuur, kunnen als landbouwgronden worden
gebruikt overeenkomstig de voorschriften voor het bouwvrij
agrarisch gebied (artikel 1.2).

1.1.2. Inrichting
De inrichting van de wegeninfrastructuur is afgestemd op de
functie en het te verwachte verkeersvolume. In de keuze van
materialen, bochtstralen, wegbreedtes, enz. wordt hier mee
rekening gehouden.
Rechtstreekse toegangen van aanpalende percelen op de open afrit zijn niet toegestaan.
De delen van het openbaar domein die niet voor de inrichting of
het functioneren van de verkeers- en vervoersinfrastructuur
gebruikt worden, worden op een kwaliteitsvolle manier
geïntegreerd in de omgeving.
Het water mag niet rechtstreeks naar de omliggende waterlopen
worden afgevoerd

Langsgrachten en plasbermen kunnen de waterafstroming van
de weg bufferen. De infiltratie in de langsgrachten zorgt voor een
effectieve waterzuivering vooraleer het in het watersysteem
terecht komt.

1.2.3. Beheer
De bestemming gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur
wordt opgeheven op het moment dat de op- en afrit van N7 naar
A8 is afgeschaft en vervangen door het knooppunt van A8 met
N7a. Vanaf dan vervalt artikel 1.1. gebied voor verkeers- en
vervoersinfrastructuur en wordt dit vervangen door de
nabestemming agrarisch gebied cfr. artikel 1.2.
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ARTIKEL 1.2

NABESTEMMING AGRARISCH GEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: LANDBOUW

1.2.1 Bestemming

Onder landbouw wordt verstaan landbouw in de ruime zin van
het woord namelijk het beroepsmatig kweken van planten of
dieren voor de markt en niet voor recreatieve doeleinden.

Het bouwvrij agrarisch gebied is bestemd voor de landbouw.
Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de
landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven en
schuilhokken voor dieren zijn toegelaten met uitzondering van
het oprichten van andere gebouwen en gelijkaardige
constructies.
Schuilhokken voor dieren zijn toegelaten in verhouding tot de
begraasbare oppervlakte en in functie van de aard van de
gehouden weidedieren. De op te richten constructie dient
ondubbelzinnig alle eigenschappen te vertonen van een
schuilhok. Dit moet blijken uit de beperkte afmetingen en de
eenvoud van de constructie..
.

Het oprichten van gebouwen en gelijkaardige constructies is
uitgesloten in het bouwvrij agrarisch gebied. De volgende
constructies geplaatst voor de beroepslandbouw zijn evenwel
wel toegelaten en worden niet als gebouwen en gelijkaardige
constructies beschouwd:
− plastictunnels, constructies voor oogstbescherming
(bijvoorbeeld een roterend luchtmengtoestel of netten tegen
hagelschade) en constructies voor kleinschalige
energieopwekking die tijdelijk geplaatst worden of
gemakkelijk verplaatsbaar zijn (bijvoorbeeld kleinschalige
zonnepanelen om bijvoorbeeld een waterpomp te laten
werken in een weide of om stroom op te wekken voor
schrikdraad) enz.
− schuilhokken voor het tijdelijk verblijf van grazende dieren,
voor zover de omvang ervan in verhouding is tot de
begraasbare oppervlakte en de aard en het aantal dieren
waarvoor het bestemd is. Schuilhokken zijn eenvoudige en
verwijderbare constructies met één zijde (deels) open.
Conform de omzendbrief RO/2002/01 is voor grote
weidedieren zoals koeien en paarden een maximale
stallingsoppervlakte van 60m² per ha richtinggevend. De
oppervlakte wordt bepaald op basis van het maximaal aantal
dieren per ha (4) en de minimale stallingsoppervlakte per
dier (10 à 15m²). Bijkomend kan maximaal 15 m² voor
voerderberging (stro en hooi) worden voorzien indien dit niet
onder een hellend dak kan worden voorzien.
Voor kleinere weidedieren zoals schapen en geiten, is een
maximale stallingsoppervlakte van 40m² per ha
richtinggevend. De oppervlakte wordt bepaald op basis van
het maximaal aantal dieren per ha (20) en de minimale
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stallingsoppervlakte per dier (2m²). Een kleine
voederberging kan worden voorzien, zo mogelijk onder het
hellend dak.
Serres en stallen daarentegen behoren tot de niet-toegelaten
gebouwen en gelijkaardige constructies. Een stalling is, anders
dan een schuilhok, een omsloten en overdekte ruimte, een
houten of stenen gebouw dat dient tot verblijf van weidedieren
en waarin één of meerdere van die dieren tijdelijk of permanent
kunnen verblijven en/of gehuisvest worden.
Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de
algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de
volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens
toegelaten:
− het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op
het al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor
educatief of recreatief medegebruik, waaronder het
aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor nietgemotoriseerd verkeer;
− de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de
natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden

Conform de bepalingen van artikels 4.4.4 en 4.4.5 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn handelingen gericht
op het sociaal-culturele of recreatieve medegebruik of handeling
gericht op de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van
de natuur en het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden
vergunbaar in het agrarisch gebied voor zover ze door hun
beperkte impact de verwezenlijking van de algemene
bestemming niet in het gedrang brengen.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten.

Om de nabestemming ten volle te kunnen realiseren zijn alle
werken toegelaten, zoals verwijdering van de bestaande
verhardingen en toebehoren van de weg, grondverzet,
eventuele bodemsaneringswerken enzovoort.

Bebossing in agrarisch gebied is vergunningsplichtig op grond
van artikel 35 van het Veldwetboek. Vergunningsaanvragen voor
permanente bebossing moeten met de nodige omzichtigheid
beoordeeld worden aangezien met dit ruimtelijk uitvoeringsplan
het gebied bestemd wordt voor de landbouw en het de
bedoeling is open zichten vanuit en naar het plangebied te
behouden.

1.2.2. Beheer
Het betreft een nabestemming.
De nabestemming agrarisch gebied gaat in nadat de op- en afrit
van N7 naar A8 is afgeschaft en vervangen door het knooppunt
van A8 met N7a.
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2. OP TE HEFFEN BEPALINGEN
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied volgende voorschriften van het gewestplan Halle - Vilvoorde - Asse (KB
07/03/1977 en latere wijzigingen) opgeheven:
• woongebied met landelijk karakter
• buffergebied
• bestaande hoofdverkeerswegen.
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ontwerp grafisch plan - huidige op- en afrit A8 x N7
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

contour deelplan
Art. 1: gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur met nabestemming agrarisch gebied
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1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
verordenende stedenbouwkundige voorschriften

toelichting

ARTIKEL 1

GEBIED VOOR VERKEERS- EN VERVOERSINFRASTRUCTUUR
MET NABESTEMMING ZONE VOOR GROENBUFFER

ARTIKEL 1.1

GEBIED VOOR VERKEERS- EN
VERVOERSINFRASTRUCTUUR

GEBIEDSCATEGORIE: LIJNINFRASTRUCTUUR

1.1.1. Bestemming

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder
andere verstaan: al dan niet verharde bermen, grachten en
taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie en
wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen,
de veiligheidsuitrustingen zoals stootbanden en hulpposten, de
geluidswerende constructies, de parkeerplaatsen langs
autosnelwegen.

Dit gebied is bestemd voor de verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden voor de aanleg en het
onderhoud van het bestaande knooppunt N6 - A8.
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van
die voor verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden.
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het
oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie
infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen,
recreatienetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer
toegelaten.

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen
gerealiseerd worden. Met ‘technieken van natuurtechnische
milieubouw’ wordt verwezen naar een geheel van technieken die
gebruikt kunnen worden om bij de inrichting (en het beheer) van
infrastructuurwerken (wegen, waterlopen) bestaande
natuurwaarden zoveel als mogelijk te behouden of ze te
ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen om te komen
tot "milieuvriendelijke" oplossingen voor ruimtelijke ingrepen.
Een beschrijving van en toelichting bij dergelijke technieken is te
vinden in de "Vademecums Natuurtechniek", die onder meer te
raadplegen zijn op de website van het departement Leefmilieu,
Natuur en Energie van de Vlaamse overheid:
http://www.lne.be/themas/milieu-eninfrastructuur/vademecumsnatuurtechniek. Op basis van onderzoek en ervaring worden
deze Vademecums regelmatig geactualiseerd.
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1.1.2. Inrichting
De inrichting van de wegeninfrastructuur is afgestemd op de
functie en het te verwachte verkeersvolume. In de keuze van
materialen, bochtstralen, wegbreedtes, enz. wordt hier mee
rekening gehouden.
Rechtstreekse toegangen op aanpalende percelen zijn niet
toegestaan.
1.1.3 Beheer
Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de
verkeers- en vervoersinfrastructuur gebruikt worden, worden ten
allen tijde op een kwaliteitsvolle manier geïntegreerd in de
omgeving.
De bestemming gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur
wordt opgeheven op het moment dat de op- en afrit van N7 naar
A8 is afgeschaft en vervangen door het knooppunt van A8 met
N7a. Vanaf dan vervalt artikel 1.1. gebied voor verkeers- en
vervoersinfrastructuur en wordt dit vervangen door de
nabestemming zone voor groenbuffer cfr. artikel 1.2.
ARTIKEL 1.2

NABESTEMMING ZONE VOOR GROENBUFFER

GEBIEDSCATEGORIE: BEDRIJVIGHEID

1.2.1 Bestemming
De bufferzone is bestemd als overgangsgebied tussen gebieden
die door hun bestemming niet verenigbaar zijn.
Hier wordt de zone als groenbuffer ingericht om het
bedrijventerrein landschappelijk in te passen ten opzichte van de
omliggende infrastructuren en visueel af te schermen van de
bestaande weg ten oosten er van.
Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het
onderhoud van de buffer zijn toegelaten, met inbegrip van:
− de aanleg en het onderhoud van verbindingen voor fietsers
en voetgangers in waterdoorlatende verharding

Het is met name de bedoeling het groene beboste karakter
omheen N6 zo goed mogelijk te vrijwaren en een beboste
landschappelijke overgang te creëren tussen de weg en het
bedrijventerrein. Tegelijkertijd moet deze buffer het
bedrijventerrein visueel bufferen. De breedte van de buffer
bedraagt 50 meter vanaf de grens van het plangebied.
Doorheen de buffer mogen voet- en fietspaden worden
getrokken i.f.v. de bereikbaarheid van het bedrijventerrein en/of
als doorgaande trage verbinding langsheen N6. In de buffer zijn
werken en handelingen i.f.v. waterbeheersingswerken
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−
−
−

waterbeheersingswerken
grondverzet i.f.v. nivellering van de aanpalende
bedrijvenzone en/of i.f.v. de bufferende functie
nutsvoorzieningen die te beschouwen zijn als handelingen
van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact
hebben.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten.

toegelaten (bv. retentiezones voor het bedrijventerrein). De
buffer kan onder de vorm van een beplant talud worden
aangelegd i.f.v. de overgang tussen het huidige maaiveld
enerzijds en de te nivelleren bedrijvenzone (cfr. maaiveld
bestaand bedrijventerrein) anderzijds. Ook werken van
algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact hebben,
overeenkomstig art. 4.4.7 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening zijn toegelaten (bv. elektriciteitscabine).
Om de nabestemming ten volle te kunnen realiseren zijn alle
werken toegelaten, zoals verwijdering van de bestaande
verhardingen en toebehoren van de weg, grondverzet,
eventuele bodemsaneringswerken enzovoort.

1.2.2. Inrichting
De zone moet worden aangelegd als een samenhangende
dichte groenbuffer. Alle andere toegelaten werken en
handelingen moeten op dusdanige manier worden ingeplant en
uitgevoerd dat ze de samenhang en de bufferende werking van
de groenbuffer niet in het gedrang brengen.
Om de buffer te realiseren moet gebruik worden gemaakt van
streekeigen standplaatsgeschikte soorten en bestaan uit zowel
laagstammig als hoogstammig groen (cfr. lijst in bijlage). De
beplanting moet permanent zijn over de volledige lengte van de
zone met de noodzakelijke verscheidenheid om haar functie te
vervullen. Enkel normale snoeiingen, onderhoud en vervanging
zijn toegelaten. De aard van de beplanting moet landschappelijk
aansluiten bij de bos- en natuurontwikkeling langs de beek en
N6.
Verbinding voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers)
doorheen het gebied hebben een maximale breedte van 2,5
meter. Voor zover de verbinding voor langzaam verkeer zijn
eigen verlichting krijgt, is zij sober en gericht, afgestemd op een
duurzaam energieverbruik en garandeert zij de sociale veiligheid
en verkeersveiligheid.

De bufferzone moet worden aangelegd en gehandhaafd met
een gemengd bestand van hoog- en laagstammig streekeigen
en standplaatsgeschikt groen. Het groenscherm dient ook
tijdens de winter zijn bufferend karakter te behouden. Enkel
normale snoeiingen, onderhoud en vervanging zijn toegelaten.
Eventuele andere werken (paden voor voetgangers en fietsers,
waterbeheersingswerken, werken van algemeen belang met
beperkte ruimtelijke impact) moeten op zo een manier worden
aangelegd en geïntegreerd in de bufferzone dat dit de
samenhang en het dichte groene karakter van de bufferzone
niet aantast.
Met streekeigen beplanting wordt bedoeld de soorten eigen aan
een bepaald plantendistrict. Het betreft het Brabants district
west. De soorten zijn opgelijst in de toelichting. Met
standplaatsgeschikte soorten wordt verwezen naar de bodem op
het terrein. De beplanting in de landschappelijke groenbuffer kan
als referentie dienen.
Met sober en gericht wordt bedoeld dat de verlichting zo wordt
geplaatst dat enkel de zones die aangelicht moeten worden
belicht worden, dat strooilicht vermeden wordt.
5/14

Verhardingen moeten beperkt zijn in omvang en worden
aangelegd in waterdoorlatende materialen.
1.2.3. Beheer
Het betreft een nabestemming.
De nabestemming zone voor groenbuffer gaat in nadat de afrit
van A8 naar N6 is afgeschaft.
De buffer dient samen met de overige inrichting van de
bedrijfszone aangelegd te worden. Uiterlijk in het plantseizoen
dat volgt op het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning
voor bebouwing, verharding en/of wegenis in de bedrijvenzone
cfr. artikel 2.2 en artikel 3.2 moet de bufferzone aangelegd zijn
en beplant.
ARTIKEL 2

GEBIED VOOR VERKEERS- EN
VERVOERSINFRASTRUCTUUR
MET NABESTEMMING ZONE VOOR BEDRIJVIGHEID

ARTIKEL 2.1

GEBIED VOOR VERKEERS- EN
VERVOERSINFRASTRUCTUUR

GEBIEDSCATEGORIE: LIJNINFRASTRUCTUUR

2.1.1. Bestemming
De bestemmingsvoorschriften cfr. artikel 1.1. zijn van
toepassing.
2.1.2. Inrichting
De inrichtingssvoorschriften cfr. artikel 1.1. van toepassing.
2.1.3. Beheer
Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de
verkeers- en vervoersinfrastructuur gebruikt worden, worden ten
allen tijde op een kwaliteitsvolle manier geïntegreerd in de
omgeving als groengebied.
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De bestemming gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur
wordt opgeheven op het moment dat de op- en afrit van N7 naar
A8 is afgeschaft en vervangen door het knooppunt van A8 met
N7a. Vanaf dan vervalt artikel 2.1. gebied voor verkeers- en
vervoersinfrastructuur en wordt dit vervangen door de
nabestemming zone voor bedrijvigheid cfr. artikel 2.2.
ARTIKEL 2.2

NABESTEMMING ZONE VOOR BEDRIJVIGHEID

GEBIEDSCATEGORIE: BEDRIJVIGHEID

2.2..1. Bestemming
De zone is bestemd voor de uitbreiding van de bestaande
aanpalende bedrijfssite en meer bepaald voor opslag en
distributie van goederen alsook voor kantoorfuncties en andere
aanverwante diensten. Bij heroriëntering van de
bedrijfsactiviteiten mogen de nieuwe of andere activiteiten niet
meer hinder veroorzaken dan de aanwezige en voorziene
activiteiten.

De zone biedt mogelijkheden tot uitbreiding van het bestaande
bedrijf ten westen van het gebied nadat de huidige afrit is
afgeschaft. In deze uitbreidingszone worden dezelfde (relevante)
voorschriften van toepassing gemaakt als in de voorliggende
bedrijvenzone, overeenkomstig het PRUP Colruyt nv (MB
17/11/2008). Volgende bijkomende bepalingen worden
toegevoegd:
−
−

verbod op SEVESO-bedrijvigheid
toelating voor alle werken om de bestemming te kunnen
realiseren.

Inrichtingen als bedoeld in art. 3§1 1e lid van de
'Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale
Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de
gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken' zijn niet toegelaten.

Deze bepaling slaat op alle inrichtingen die vallen onder
toepassing van de Seveso-wetgeving, zowel
hogedrempelinrichtingen als lagedrempelinrichtingen

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten.

Om de nabestemming ten volle te kunnen realiseren zijn alle
werken toegelaten, zoals verwijdering van de bestaande
verhardingen en toebehoren van de weg, grondverzet,
eventuele bodemsaneringswerken enzovoort.

2.2.2. Inrichting
Binnen de zone zijn enerzijds de noodzakelijke gebouwen en

Binnen de bestemmingszone van de bestaande bedrijfssite ten
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aanverwante voorzieningen toegestaan en anderzijds
verhardingen in functie van toeritten, private parkeerplaatsen,
interne circulatie en opslagruimte. Ook dient een deel van deze
zone te worden aangelegd met groenvoorzieningen.

westen zijn 2 gebouwen toegelaten: een distributiecentrum en
kantoorgebouw.De keuze voor een beperking van het aantal
gebouwen is ingegeven vanuit een kader van compact
ruimtegebruik. Binnen deze uitbreiding wordt voor één gebouw
geopteerd, rekening houdend met de beperkte oppervlakte van
de uitbreiding. Het gebouw kan maar hoeft niet aan te sluiten bij
het bestaande distributiecentrum ten westen.
De niet bebouwde ruimte wordt in hoofdzaak ingevuld als
parkeer- en circulatieruimte.

Maximale bouwhoogte
De maximale bouwhoogte bedraagt ten opzichte van het
referentiepeil 13,00m voor de nokhoogte.
De maximale bouwhoogte geldt evenwel niet voor schoorstenen,
verluchtingskanalen, zonnepanelen en antennes voor zover
deze beperkt zijn, zo centraal mogelijk in het plangebied worden
ingeplant en zo weinig mogelijk hinder voor naburige percelen
veroorzaken.

Het referentiepeil 0,00m stemt overeen met de bovenkant van
het bestaande of ontworpen aanliggend weggedeelte waarlangs
het perceel ontsloten wordt.

De stapelhoogte op de niet – bebouwde delen binnen de zone
wordt beperkt tot maximum 4,00m.
Ontsluiting
De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gebeurt via het
bestaande bedrijventerrein Hellebroek ten westen.
Materiaalgebruik
Materialen en kleuren zijn vrij te kiezen maar wel in die mate dat
de bouwvolumes zich maximaal integreren in de bebouwde
omgeving.

Bij de vergunningsaanvraag wordt het materiaal qua kleur en
textuur geëvalueerd op basis van de integratie in de bebouwde
omgeving. Bij de bebouwde omgeving wordt in eerste instantie
de nadruk gelegd op de onderlinge afstemming van de
bedrijfsgebouwen.
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Vormgeving
Elke nieuwbouw moet op kwaliteitsvolle wijze uitgevoerd
worden.

Kwaliteitsvolle uitvoering houdt in dat de kroonlijsthoogte, de
gevelopbouw, de dakvorm en het materiaalgebruik op een
doordachte en samenhangende wijze opgebouwd en uitgevoerd
worden. Daarnaast houdt kwaliteitsvolle uitvoering ook een
duurzaam en zuinig ruimtegebruik in.

Verhardingen
Maximum 95% van de niet – bebouwde ruimte mag verhard
worden.
De niet-bebouwde delen worden met het oog op de esthetische,
duurzame en functionele aspecten op kwaliteitsvolle wijze
ingericht. Materialen en goederen mogen enkel opgeslagen
worden in open lucht indien ze niet zichtbaar zijn vanaf de
openbare weg.
Reliëfwijzigingen zijn toegelaten als deze beperkt worden tot
hetgeen nodig is voor het verlenen van toegang tot de
bedrijfsgebouwen. Hierbij kunnen keerwanden gebruikt worden.
Kleinschalige constructies
Kleinschalige constructies kunnen opgericht worden voor zover
deze maximaal 25m² groot zijn en de maximale bouwhoogte
beperkt is tot 3,00m.

Onder kleinschalige constructies worden een controlepost, een
kleine wasplaats en een benzinepomp verstaan.

Reclame
In het gebied bestemd voor deze uitbreiding is geen reclame
toegestaan.
Afsluitingen
Een keuze dient gemaakt uit volgende mogelijkheden:
− streekeigen hagen van maximaal 2,50m hoog;
− draad- en/of metaalafsluiting van maximaal 2,50m hoog, al
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dan niet gecombineerd met levende groenaanplantingen.
Verlichtingspalen en GSM-masten
Voor de verlichting van de gebouwen en terreinen zijn
verlichtingspalen of lantaarns toegestaan met een maximale
hoogte van 11,00m. Ook het plaatsen van GSM-masten, met de
benodigde bouwhoogte, is toegestaan.

Bij de inrichting van de bedrijfspercelen en de plaatsing van de
verlichtingspalen of lantaarns dient rekening gehouden te
worden met het beperken van lichthinder voor de omgeving.

Waterbuffering
De waterbuffering moet worden georganiseerd op het eigen
terrein. Het bestaande bufferbekken kan worden verplaatst en
heraangelegd. De aanleg van waterbufferbekkens is enkel
toegelaten voor zover ze geen wateroverlast op percelen in de
omgeving veroorzaken. Bijkomend zijn ook handelingen in
functie van de realisatie en het beheer van deze waterbuffer
toegelaten

Om de organisatie op het terrein te optimaliseren mag de
bestaande waterbuffer verplaatst worden eenmaal de
nabestemming van toepassing is. De aanleg moet gebeuren op
het eigen bedrijfsterrein. Dit kan in de groenbuffer maar ook
binnen de zone voor bedrijvigheid zijn.

Bouwvrije zone (overdruk)
Ten opzichte van A8 wordt een bouwvrije strook voorzien van 30
meter. De bouwvrijestrook is daar te meten vanaf de kruin van
het talud naar A8. Ten opzichte van het spoor wordt een
bouwvrije strook voorzien van 10 meter. De bouwvrijestrook is er
te meten vanaf de perceelsgrens.

Het opzet van het voorzien van een bouwvrije strook is het niet
hypothekeren van mogelijke uitbreidingsbehoeften van de
aanpalende wegenis. Om die reden zijn ook constructies voor
waterbuffering verboden.

In de bouwvrije stroken zijn verhardingen en afsluitingen
mogelijk. Alle andere vormen van bebouwing (inclusief de
aanleg van een nieuwe waterbuffering voor het terrein) zijn
verboden voor zover zij niet gerelateerd zijn aan de ontwikkeling
van de waterloop (artikel 5).
Behoud van de bestaande waterbuffer met een oppervlakte van
500m² is wel toegelaten. Bij heraanleg of uitbreiding van het
bekken moet de waterbuffering van het eigen terrein buiten de
bouwvrije stroken gebeuren.

De bestaande waterbuffer ligt gedeeltelijk in de bouwvrije strook
ten opzichte van de spoorlijn.
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2.2.3. Beheer
Het betreft een nabestemming.
De nabestemming bedrijvigheid gaat in nadat de N7a, de
knooppunten met A8 en de knooppunten met A8, N7 (2x) en N6
zijn aangelegd en de bestaande op- en afrit niet meer nodig is
voor de verkeersuitwisseling tussen A8 en het lager wegennet.
ARTIKEL 3

ZONE VOOR GROENBUFFER
MET NABESTEMMING ZONE VOOR BEDRIJVIGHEID

ARTIKEL 3.1

ZONE VOOR GROENBUFFER
3.1.1 Bestemming
De zone is bestemd voor het aanleggen van een groenbuffer
rondom de bedrijfssite Hellebroek.

GEBIEDSCATEGORIE: BEDRIJVIGHEID

Zolang de afrit van A8 naar N6 blijft bestaan, moet de huidige
buffer blijven. De groenbuffer wordt voorzien om de bedrijfssite
landschappelijk in te passen in de omgeving en af te schermen
van de afrit en N6. De voorschriften van het PRUP Colruyt nv
(MB 17/11/2008) zijn overgenomen en blijven van toepassing
zolang de nabestemming overeenkomstig artikel 3 niet is
ingegaan.

3.1.2 Inrichting
Binnen deze zone zijn alle vormen van bebouwing en verharding
verboden evenals het stapelen van materialen in open lucht.
Voorzieningen voor waterbuffering zijn toegestaan.
Groenvoorzieningen
De bufferzone moet in taludvorm worden aangelegd en moet
integraal beplant, deskundig aangelegd en gehandhaafd worden
met een gemengd bestand van hoog- en laagstammig groen.
Het groenscherm dient ook tijdens de winter zijn bufferend
karakter te behouden. Enkel normale snoeiingen, onderhoud en
vervanging zijn toegelaten.
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Afsluitingen
Een keuze dient gemaakt uit volgende mogelijkheden:
− streekeigen hagen van maximaal 2,50m hoog
− draad- en/of metaalafsluiting van maximaal 2,50m hoog, al
dan niet gecombineerd met levende groenaanplantingen.
Waterbuffering
Het bestaande bufferbekken met een oppervlakte van 500m²
dient bewaard te blijven. Uitbreidingen zijn niet toegestaan..

Het bestaande waterbufferbekken is opgericht in functie van een
maximaal hergebruik van regenwater. Dit bekken dient
behouden te blijven. Uitbreiding is niet mogelijk om de realisatie
van de groenbuffer niet te hypothekeren.

Bouwvrije zone (overdruk)
Ten opzichte van A8 wordt een bouwvrije strook voorzien van 30
meter. De bouwvrijestrook is daar te meten vanaf de kruin van
het talud naar A8. Ten opzichte van het spoor wordt een
bouwvrije strook voorzien van 10 meter. De bouwvrijestrook is er
te meten vanaf de perceelsgrens.

Het opzet van het voorzien van een bouwvrije strook is het niet
hypothekeren van mogelijke uitbreidingsbehoeften van de
aanpalende wegenis. Om die reden zijn ook constructies voor
waterbuffering verboden.

In de bouwvrije stroken zijn verhardingen en afsluitingen
mogelijk. Alle andere vormen van bebouwing (inclusief de
aanleg van een nieuwe waterbuffering voor het terrein) zijn
verboden voor zover zij niet gerelateerd zijn aan de ontwikkeling
van de waterloop (artikel 5).
Behoud van de bestaande waterbuffer met een oppervlakte van
500m² is wel toegelaten. Bij heraanleg of uitbreiding van het
bekken moet de waterbuffering van het eigen terrein buiten de
bouwvrije stroken gebeuren.

De bestaande waterbuffer ligt gedeeltelijk in de bouwvrije strook
ten opzichte van de spoorlijn.

3.1.3. Beheer.
De bestemming zone voor groenbuffer wordt opgeheven op het
moment dat de op- en afrit van N7 naar A8 is afgeschaft en
vervangen door het knooppunt van A8 met N7a. Vanaf dan
vervalt artikel 3.1. zone voor groenbuffer en wordt dit vervangen
door de nabestemming zone voor bedrijvigheid cfr. artikel 3.2.
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ARTIKEL 3.2

NABESTEMMING ZONE VOOR BEDRIJVIGHEID
De voorschriften cfr. artikel 2.2. zijn van toepassing.

ARTIKEL 4

WATERLOOP (SYMBOLISCH, OVERDRUK)
5.1. Bestemming
De Hellebroekbeek moet als waterloop behouden blijven. Een
hertracering is mogelijk, voor zover hiermee het waterbergend
vermogen van de beek niet wordt verminderd.
Voor zover ze de realisatie van de aanpalende bestemming niet
in het gedrang brengen en voor zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden, zijn werken,
handelingen en wijzigingen toegelaten die nodig of nuttig zijn
voor:
− het behoud en herstel van het waterbergend vermogen
− het behoud en herstel van de structuurkenmerken, 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.

Met ‘technieken van natuurtechnische milieubouw’ wordt
verwezen naar een geheel van technieken die gebruikt kunnen
worden om bij de inrichting van de beek bestaande
natuurwaarden zoveel als mogelijk te behouden of ze te
ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen om te komen
tot "milieuvriendelijke" oplossingen voor ruimtelijke ingrepen.
Een beschrijving van en toelichting bij dergelijke technieken is te
vinden in de "Vademecums Natuurtechniek", die onder meer te
raadplegen zijn op de website van het departement Leefmilieu,
Natuur en Energie van de Vlaamse overheid:
http://www.lne.be/themas/milieu-eninfrastructuur/vademecumsnatuurtechniek. Op basis van onderzoek en ervaring worden
deze Vademecums regelmatig geactualiseerd.

5.2. Inrichting
Behoudens ter hoogte van kruisende infrastructuren, moet de
beek als open waterloop worden hersteld en behouden.
Langs de waterloop moet een zone gevrijwaard worden voor
natuurlijke oeverontwikkeling en rekening houdend met de
toegankelijkheid voor het onderhoud van de waterloop.
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2. OP TE HEFFEN BEPALINGEN
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied de voorschriften van het gewestplan Halle (KB 07/11/1978 en latere
wijzigingen) opgeheven.
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied volgende voorschriften van het gewestplan Halle - Vilvoorde - Asse (KB
07/03/1977 en latere wijzigingen) opgeheven:
• gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO
• buffergebied
• bestaande hoofdverkeerswegen.
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied volgende voorschriften van het PRUP nv Colruyt te Halle (MB
20/07/2010) opgeheven:
• Art. 4 groenbuffer.
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ontwerp grafisch plan - hellebroek
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

Art. 1: gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur met nabestemming zone voor groenbuffer

Art. 4: waterloop (symbolisch, overdruk)

Art. 2: gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur met nabestemming zone voor bedrijvigheid

contour deelplan

bouwvrij (overdruk)
Art. 3: zone voor groenbuffer met nabestemming zone voor bedrijvigheid
bouwvrij (overdruk)
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bron: ondergrond cadmap 2012, topografische kaart kleur raster 1991-2005
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bestaande en juridische toestand: overige elementen - hellebroek
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

contour deelplan
niet geregistreerde waterloop
waterloop volgens de atlas van de waterlopen
voetweg volgens de atlas van buurt- en voetwegen
verdwenen voetweg volgend de atlas van buurt- en voetwegen
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bestaande feitelijke toestand - hellebroek
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bestaande feitelijke toestand: gewestplan - hellebroek
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bestaande feitelijke toestand: relevante BPA's en RUP's - hellebroek
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bron: ondergrond topografische kaart raster-kleur opname 1991-2005, gewesplan 01-01-2002 AGIV
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register planbaten - planschaden - gebruikerscompensatie - hellebroek
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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contour deelplan
van de categorie "bos", “overig groen”
of "reservaat en natuur" naar
de categorie “bedrijvigheid”

DISCLAIMER
Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8°
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing,een kapitaalschadecompensatie of
een gebruikerscompensatie. Dit register geeft, conform degeciteerde wetgeving,
de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan
geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt
dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding
kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld
worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing
van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden. De regeling over
de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te vinden in
artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De
regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. en
volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het
decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de
gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening en van het decreet grond- en pandenbeleid kan geraadpleegd
worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het
decreet gebruikerscompensatie kan geraadpleegd worden op
www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen
verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden
ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale
vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud
geraadpleegd worden. Meer informatie over het register is opgenomen
in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen.”

bron: ondergrond cadmap 2012, gemeente halle
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1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1

verordenende stedenbouwkundige voorschriften

toelichting

GEBIED VOOR STEDELIJKE ONTWIKKELING

GEBIEDSCATEGORIE: BEDRIJVIGHEID

1.1. Bestemming
Dit gebied is bestemd voor stedelijk wonen, bijhorende
ondersteunende functies op lokaal niveau, openbare nuts- en
gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele inrichtingen,
personeels- en/of bezoekersintensieve diensten, bedrijvigheid,
horeca, groothandel en ruimtebehoevende kleinhandel en
supermarkten.
In het gebied zijn in combinatie met voormelde functies ook
mogelijk: voorzieningen voor collectief vervoer en/of stedelijke
rotatieparking, installaties voor hernieuwbare energie.

Het gebied is in hoofdzaak bestemd om ruimte te bieden voor
wonen, grootschalige stedelijke functies (diensten of
gemeenschapsvoorzieningen zoals onderwijs,
verzorgingsinstellingen, cultuur, indoor recreatie en/of sport,
enzovoort), bedrijven, al dan niet gecombineerd met een
publieke stadsrandparking, busstation, groothandel,
ruimtebehoevende kleinhandel en/of kantoren. En voor
kleinschalige aan het wonen (buurtwinkel, bakker,
kindercreche,..) en stedelijke functies verwante voorzieningen.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten.
Bijkomende bepalingen met betrekking tot de toegelaten
bestemmingen
bedrijvigheid
Enkel bedrijven met een van de volgende hoofdactiviteiten zijn
toegelaten:
− productie, verwerking en bewerking van goederen
− onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
− dienstverlenende activiteiten.
Volgende activiteiten zijn toegelaten als nevenbestemming van
de bedrijven:
− kantoorruimten in zoverre deze een ondersteunende rol
vervullen bij de hoofdactiviteit en fysisch geïntegreerd zijn in
het bedrijfsgebouw
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−

toonzalen gekoppeld aan de toegelaten hoofdactiviteit van
individuele bedrijven en met een maximale oppervlakte van
500m² per bedrijf.

Volgende bedrijven zijn niet toegelaten:
− agrarische productie
− afvalverwerking met inbegrip van recyclage
− verwerking en bewerking van mest en slibverwerking en
bewerking van primaire grondstoffen met inbegrip van
delfstoffen
− op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke
distributie
− inrichtingen als bedoeld in art. 3§1 1e lid van de
'Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de
Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij
gevaarlijke stoffen zijn betrokken'.
−
Ruimtebehoevende kleinhandel
Behoudens voor de reeds bestaande en vergunde
kleinhandelsactiviteiten in het plangebied, gelden bovendien
volgende beperkingen:
− de minimale omvang van de brutovloeroppervlakte voor de
nieuwe kleinhandelsvestiging bedraagt 1.000m² en de
minimale omvang van de winkelvloeroppervlakte bedraagt
400m². De opslag van goederen in open lucht wordt niet
mee gerekend in de oppervlakteberekening van de
brutovloeroppervlakte;
− er geldt een opdelingsverbod voor alle units.

Deze bepaling slaat op alle inrichtingen die vallen onder
toepassing van de Seveso-wetgeving, zowel
hogedrempelinrichtingen als lagedrempelinrichtingen.

De winkelvloeroppervlakte (WVO) is de in een winkel
voorkomende voor de uitstalling en de verkoop van
detailhandelsartikelen bedoelde oppervlakte. Dit is in het
algemeen de (inpandige) voor het publiek zichtbare en
toegankelijke vloeroppervlakte inclusief die van de etalage,
vitrine, toonbank- en kassaruimte (plus de loopruimte voor het
personeel daarachter), schappen, paskamers, ruimten voor
winkelwagentjes en lege dozen evenals de vloeroppervlakte van
entresols (met voor klanten voldoende hoogte).
De brutovloeroppervlakte (BVO) omvat naast de WVO ook de
ruimten die ingenomen worden door activiteiten die gericht zijn
op het ter plekke consumeren (bijv. tearoom in een warenhuis),
de uitsluitend voor het personeel bedoelde ruimten en de
ruimten betrekking hebbend op bedrijfskantoor, portiek,
ambacht, reparatie, opslag, magazijn, sanitair en
distributieruimten ten behoeve van de verwerking van
bestellingen, de door personeel bediende diepvries- en
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koelcellen als ook de ruimte ingenomen door trappen, liften,
interne opdelingswanden binnen een unit en technische ruimten.
In de brutovloeroppervlakte is ook de vloeroppervlak op de
verdiepingen meegerekend.

De richtwaarde voor ruimtebehoevende kleinhandel is een
minimale omvang van 1.000 m² bruto bebouwd oppervlak per
winkel. Naast de grootschaligheid wordt ook complementariteit
met het centrum nagestreefd. Om die reden worden
beperkingen opgelegd qua branchering. Niet alle kleinhandel
heeft eenzelfde ruimtebehoefte. Bepaalde branches binnen het
winkelaanbod zijn ruimte-extensief, ze hebben een beduidend
grotere winkelvloeroppervlakte nodig per klant. Het betreft hier
specifieke branches die door de omvang en aard van de
gevoerde artikelen een grote oppervlakte nodig hebben voor de
uitstalling: auto’s, boten, caravans, tuincentra, bouwmarkten,
keukens en sanitair, meubels. Deze ruimte-extensieve branches
richten zich naar consumenten met doelgerichte
bezoekmotieven en worden gekenmerkt door laagfrequente
aankopen. Dit heeft tot gevolg dat de ruimtebehoevende
kleinhandel een eerder beperkte mobiliteit genereert ten
opzichte van de winkelvloeroppervlakte (<> branches met
hoogfrequente aankopen en gemaksgerichte bezoekmotieven
zoals voeding, kleding, mode, ... ). Deze ruimtebehoevende
kleinhandel komt bijna uitsluitend voor buiten de bestaande
handelskernen en is in feite complementair met het aanbod in
die handelskernen.
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1.2 Inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten.
Waar de bebouwing niet is ingeplant op de rooilijn van
Edingensesteenweg en Bergensesteenweg, moet bijkomend
een strook van minstens 5m diep aansluitend bij de rooilijn
worden ingericht als een samenhangende groene voortuinstrook
met grasvelden en streekeigen heesters en hoogstammen. In
deze strook zijn verhardingen verboden, behoudens
verhardingen voor de noodzakelijke toeritten. De diepere delen
van de achteruitbouwstrook kan worden verhard voor circulatie
of parkeren. De voortuinstrook wordt niet tot de onverharde
groene ruimte gerekend.
De plaatsing van de bebouwing is vrij, binnen volgende
beperkingen:
- in de groenbuffers is geen bebouwing toegelaten
- ter hoogte van de Edingensesteenweg en Bergensesteenweg moet de bebouwing worden ingeplant op de
rooilijn of op minstens 10m achter de rooilijn.
De maximale bouwenveloppe wordt verder bepaald door
volgende bepalingen:
− de maximale bouwhoogte op de rooilijn van de
Bergensesteenweg en Edingensesteenweg is 9m t.o.v. het
maaiveldniveau ter hoogte van de respectievelijke rooilijnen,
waarna de hoogte kan toenemen volgens de 45°-regel;
afwijkingen kunnen worden toegestaan in functie van een
harmonische aansluiting op bestaande aanpalende
bebouwing
− de maximale bouwhoogte ter hoogte van de overige
grenzen van het plan is 6m t.o.v. het peil van de rooilijn van
Bergensesteenweg en Edingensesteenweg, waarna de
hoogte kan toenemen volgens de 45°-regel

Het plangebied kent een aanzienlijk reliëfverschil en ligt in een
reliëfrijke omgeving. Ophogingen en afgravingen zijn
toegestaan. De maximale bouwenveloppe omvat zowel
eventuele ophogingen als de bebouwing zelf. De maximale
hoogte wordt steeds bekeken ten opzichte van het peil van het
dichtstbij gelegen punt op de rooilijn van Edingsesteenweg
enerzijds en Bergensesteenweg anderzijds.
Aan Bergensesteenweg en Edingsesteenweg kunnen gevels tot
9m hoog zijn, of hoger indien daarmee wordt aangesloten op
bestaande aanpalende bebouwing. Ten opzichte van de
zijdelingse perceelsgrenzen die aan het plan grenzen (tenminste
waar geen buffer verplicht is) geldt een maximale bouwhoogte
van 6m. Met de toepassing van de 45°-regel wordt bedoeld dat
gebouwen op 10m van de plangrens een gebouw 10m hoog kan
zijn, op 11m van de plangrens een gebouw 11m hoog kan zijn
enzovoort. Dit houdt ook in dat gebouwen op de grens van de
aan te leggen buffers (van 15m breed t.o.v. de aanpalende
perceelsgrenzen) daar max. 15m hoog kunnen zijn.
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1.3 Minimale zone voor totaalproject (overdruk)
In deze zone kunnen ontwikkelingen zoals bedoeld in
voorgaande artikelen enkel worden vergund mits ze onderdeel
uitmaken van een totaalproject. Het totaalproject omvat
minstens de volledige in overdruk aangeduide minimale zone
voor totaalproject als ook de adequate en kwaliteitsvolle
ontsluiting van dit totaalproject naar Bergensesteenweg en/of
Edingensesteenweg.
Een totaalproject doelt op een gemengde ontwikkeling van
functies. Het betreft geen monofunctionele ontwikkeling.
De totale brutovloeroppervlakte van de vestigingen voor
ruimtebehoevende kleinhandel in de zone voor totaalproject is
kleiner of gelijk aan 3.500m².

De inrichting moet voldoen aan volgende randvoorwaarden:
− de ontwikkeling van één samenhangend en kwaliteitsvol
stedenbouwkundig en architecturaal geheel
− de
verplichte
aanleg
van
een
fietsen
voetgangersverbinding
doorheen
het
gebied.
De
fietsverbinding
is opgenomen in het functioneel

Er is sprake van een totaalproject indien de volledige
ontwikkeling in één stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of
één verkavelingsvergunningsaanvraag wordt gevat. De realisatie
kan eventueel wel gefaseerd gebeuren. Bij de aanvraag dient
het akkoord van alle eigenaars van de in het project gevatte
gronden worden gevoegd.
Om te voorkomen dat een latere realisatie van een totaalproject
wordt gehypothekeerd, worden in afwachting van de realisatie
van de bestemming andere stedenbouwkundige handelingen
uitgesloten.
Een gemengde ontwikkeling is gericht op het inschakelen van
het gebied in het stadsweefsel met een mix van functies. Een
voorbeeld van zo een ontwikkeling is het ontwikkelen van een
totaalproject met ruimte voor wonen, voorzieningen, handel en
een publiek park en zachte verkeersverbindingen.

Het is de bedoeling van het plan een onderbenutte ruimte in het
stedelijk weefsel in het functioneren van Halle op kleinstedelijk
niveau in te schakelen, De geformuleerde randvoorwaarden
moeten deze doelstellingen waarmaken.
Zolang de nieuwe zuidelijke stedelijke ontsluiting van het
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−
−

fietsroutenetwerk als een fietssnelweg en dient te voldoen
aan volgende inrichtingsvoorwaarden:
− een maximale totale breedte van 5,2 meter indicatief
bestaande
uit:
fietsweg
losgekoppeld
van
weginfrastructuur met twee rij richtingen met een
totale breedte van 3,5 meter, aansluitend een
obstakelvrije en geïntegreerde voetgangerszone van 1
meter breed en ruimte voor meubilair met een breedte
van 0,5 meter, boordsteen van 0,2 m aan de zijde van
het fietspad;
− de fiets- en voetgangersstrook worden visueel
gescheiden door een markering;
− gemiddelde hellingshoek van 4%‘(overeenkomstig de
formule 1: 20 x h in het Vademecum Fiets);
− vlotte berijdbaarheid met als uitvoering ondergrond in
asfalt;
− bochtstraal van 15 meter.
een optimaal ruimtegebruik
een ontwikkeling die de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid van het stedelijk gebied niet hypothekeert.

stedelijk gebied door de aanleg van de voorziene N7a niet is
gerealiseerd, moet bij elke ontwikkeling aan de hand van een
mobiliteitsstudie worden aangetoond dat de voorziene
ontwikkeling de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid op
het wegennetwerk niet hypothekeert.
Met de fiets- en voetgangersverbinding kan het gebied
ingeschakeld worden in een stedelijk
netwerk van langzaam
verkeersverbindingen. Zij kan bijvoorbeeld
deel zijn van een verbinding tussen
station en de bedrijventerreinen
Wilgenveld en Dassenveld via N7a.

Naast een toetsing aan de bijzondere bepalingen in navolgende
voorschriften zal elke aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning of verkavelingsvergunning ook worden beoordeeld
rekening houdend met voormelde doelstellingen van dit plan, de
goede plaatselijke ruimtelijk ordening, en het functioneren
binnen het stedelijk weefsel, rekening houdend met:
− de architecturale kwaliteit en esthetiek, vooral wat betreft de
na te streven samenhang in vormfamilie, materiaalgebruik
en het kleurenpallet van de verschillende gebouwvolumes,
de maatvoering van publieke en private buitenruimten, en de
inrichting van de niet-bebouwde verharde en niet-verharde
terreingedeelten
− de voorgestelde dichtheid, de benutting van de beschikbare
ruimte in meerdere bouwlagen en de verhouding tussen
gebouwde oppervlakte, kwaliteitsvolle publieke buitenruimte
en louter functionele parkeerruimte
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−
−

−

het mobiliteitsprofiel van de ontwikkeling en de impact op
het functioneren van het wegennetwerk
de ontsluiting van de ontwikkeling naar het netwerk van
fiets- en voetgangersvoorzieningen en openbaar vervoershaltes
de sociale controle van het publieke domein, de
hinderaspecten ten opzichte van en de privacy van
bewoners in en om het plangebied, en de gebruikelijke
comforteisen.

De constructies, gebouwen, verhardingen en geplande functies
moeten harmonisch ingepast worden ten opzichte van de
aanpalende bebouwing en niet-bebouwde ruimtes.
De bebouwing en activiteiten mogen geen abnormale
omgevingshinder (geluid, geur, stof) genereren die het normaal
functioneren van de omliggende woonomgevingen verhinderen.
Visuele schaalbreuken moeten worden vermeden.

Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de adequate,
harmonische inpassing ten opzichte van de woningen en tuinen
ten noorden en ten westen van het plangebied. De vormgeving
met betrekking tot de parkings, laadzones, verlichting,
beeldkwaliteit, achterkant van gebouwen, bouwhoogte
enzovoort verdient hierbij bijzonder aandacht. Het voorzien van
een brede groenbuffer (15 meter) is hiervoor één van de
mogelijke oplossingen. Een alternatieve oplossing is een
welgekozen inrichting van het totaalproject waarbij dergelijke
wanden en vormen van ruimtegebruik aan de buitenzijden van
het plangebied worden vermeden.

De stedelijke ontwikkeling moet als één geheel bereikbaar zijn
en kan enkel op Bergensesteenweg en/of Edingensesteenweg
worden ontsloten voor wegverkeer met telkens een duidelijk
afgebakende toerit.

In functie van de verkeersveiligheid en beeldkwaliteit langs
Bergensesteenweg en Edingensesteenweg zijn de
ontsluitingsmogelijkheden van de stedelijke ontwikkeling beperkt
tot duidelijk afgebakende in- en uitrijzones op
Bergensesteenweg en/of Edingensesteenweg. De toerit kan
telkens bestaan uit een afzonderlijke in- en uitrit of een
combinatie van in- en uitrit. Deze toeritten zijn duidelijk
afgebakend als onderbrekingen in de groenaanleg van de
achteruitbouwstroken of doorbrekingen in gevelwanden.
Richtinggevend kan worden gesteld dat een afzonderlijke in- of
uitrit max. 4m breed is, en een gecombineerde in- en uitrit max.
8m. In functie van een vlotte verkeersafwikkeling van in- en
uitdraaiend verkeer kan echter een bredere afbakening
aangewezen zijn. Een rechtstreekse ontsluiting voor auto’s en

Doorsteken voor langzaam verkeer naar de N7a zijn mogelijk. Er
dient een voldoende buffering wordt gecreëerd tussen de N7a
enerzijds en de bebouwing en verhardingen in het plangebied
anderzijds. Er mogen geen publiciteitsvoorzieningen opgericht
worden in een zone van 15m aanpalend aan de reservatiestrook
voorzien voor de N7a
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vrachtwagens op de voorziene N7a is niet toegestaan.
De parkeerbehoefte voor gemotoriseerd verkeer van de
voorziene ontwikkelingen moet volledig binnen het voorgestelde
project worden opgevangen:
-

-

wonen: in geval van meergezinswoningen worden de
parkeerbehoeften ondergronds voorzien. Een
uitzondering hierop vormt een bezoekersparking.
grootschalige openbare nuts- en
gemeenschapsvoorzieningen, grootschalige sociaalculturele inrichtingen, grootschalige personeels- en/of
bezoekersintensieve diensten, ruimtebehoevende
kleinhandel: minimum 2/3 van de parkeerbehoeften
worden ondergronds of in een parkeergebouw voorzien

Indicatief wordt voor wonen gerekend met één fiets per
bewoner, voor werknemers en bezoekers van bedrijven,
kantoren, diensten, horeca, … met minimaal één fietser op drie
gebruikers.

Er moeten fietsstal- en fietsparkeerplaatsen voorzien worden.
Het aantal is afhankelijk van de functie, het aantal bezoekers, de
schaal, het type van gebruik en de capaciteit van de openbare
ruimte.
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Minstens 20% van de zone moet worden aangelegd als
onverharde groene ruimte met overwegend opgaande
streekeigen beplanting. Deze groene ruimte wordt aangelegd als
een samenhangend deel en heeft een publiek karakter. De
ontwikkelingen kunnen met voorkanten afgewerkt worden naar
deze samenhangende groene ruimte. De overige delen in het
plangebied die niet worden ingenomen door bebouwing of
verharding moeten ingericht en onderhouden worden als
groenzones.

Verlichting van gebouw en omgeving worden op een duurzame
en energiezuinige wijze voorzien. Buitenverlichting wordt zo
afgesteld dat geen lichthinder optreedt, dit betekent o.a. dat
strooilicht vermeden wordt en enkel de gebouwen, gebouwdelen
en of verharde ruimtes aangelicht worden die effectief belicht
moeten worden. Het verlichtingsniveau wordt beperkt.
Bij de vergunningsaanvraag moet bij elke verkavelingsaanvraag,
of bij elke stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor een
nieuw gebouw of heropbouw of uitbreiding van een bestaand
gebouw buiten een goedgekeurde verkaveling, een
inrichtingsstudie worden gevoegd voor de projectzone voor
totale ontwikkeling. 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
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voorschriften voor het gebied. Elke nieuwe
vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of
een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. Deze moet
alleszins rekening houden met de reeds gerealiseerde of
vergunde elementen binnen het plangebied.
Deze inrichtingsstudie moet minstens inzicht bieden in:
− de inpassing van bebouwing en verhardingen ten opzichte
van de omliggende bestaande of reeds vergunde gebouwen
en verhardingen
− de realisatiemogelijkheden van een stedelijke ontwikkeling
op nog niet (her)ontwikkelde percelen en perceelsdelen, met
name wat betreft programma, bebouwing, verharding en
ontsluiting
− de locatie en omvang van voorzieningen inzake ontsluiting
en het parkeren of stallen van voertuigen
− het voorziene netwerk van paden en routes voor
voetgangers en fietsers, en de aansluitingen er van op het
bestaande netwerk van voet- en fietspaden en de relatie tot
de haltes van openbaar vervoer in de omgeving
− de locatie van laad- en loszones voor vrachtwagens
− de locatie, omvang en inrichting van de verharde en nietverharde buitenruimten.

ARTIKEL 2

ZONE VOOR VERKEERS- EN
VERVOERSINFRASTRUCTUUR MET NABESTEMMING
STEDELIJK ONTWIKKELINGSGEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: BEDRIJVIGHEID

2.1. Bestemming

Dit gebied is bestemd voor aanleg, het beheer en de exploitatie
van verkeers- en vervoersinfrastructuur. De delen die niet
worden ingenomen door verkeers- en vervoersinfrastructuur
hebben een nabestemming voor stedelijke ontwikkeling,

Het gebied wordt gereserveerd voor de aanleg van een deel van
N7a die, als onderdeel van het geplande project voor de
aanpassing van A8 tot volwaardige hoofdweg, een nieuwe
zuidelijke toegang tot het stedelijk gebied zal vormen. Binnen
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overeenkomstig artikel 1.

deze zone kan ook een deel van de nieuwe fietsverbinding
worden gerealiseerd die moet zorgen voor een betere verbinding
tussen het station van Halle en de economische pool rond N6 en
N7.

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of de aanpassing
van verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden.

Onder aanhorigheden van infrastructuur wordt onder andere
verstaan: al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de
stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie en
wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen,
de veiligheidsuitrustingen zoals stootbanden en hulpposten, de
geluidswerende constructies.

Van zodra de aanleg van de beoogde infrastructuur is vergund,
gaat de nabestemming ‘gebied voor stedelijke ontwikkeling” in
voor die delen van deze zone die buiten de rooilijn van de
nieuwe infrastructuur vallen. Voor die delen worden dan de
voorschriften overeenkomstig artikel 1 van toepassing.
Tot het ingaan van de nabestemming ‘gebied voor stedelijke
ontwikkeling’ geldt een verbod om vergunningsplichtige
gebouwen en constructies op te richten, met uitzondering van
werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, het
functioneren of de aanpassing van verkeers- en
vervoersinfrastructuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle
werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de
ruimtelijke inpassing van deze infrastructuur, buffers,
ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen,
telecommunicatie infrastructuur, parkeerplaatsen, lokaal
openbaar vervoer, lokale dienstwegen, recreatienetwerken en
paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten.
In afwijking van de paragraaf hierboven is het toegelaten:
−

bestaande woningen, gebouwen of constructies te
verbouwen, herbouwen en uit te breiden in functie van
uitbreidingsnoden en wettelijke verplichtingen zoals hygiëne,
standaardnormen,….
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering,

Tot het ingaan van de nabestemming geldt in principe een
bouwverbod voor alle werken en handelingen die niet slaan op
de instandhouding of aanpassing van verkeers- en
vervoersinfrastructuur. In afwijking van dit bouwverbod kunnen
enkel niet-vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd en
vergunningen worden verleend voor het instandhouden,
verbouwen of herbouwen van bestaande vergunde woningen en
vergunningsplichtige constructies, als ook voor het uitbreiden
van bestaande vergunde woningen tot max. 1000 m³.
Onder het bouwvolume wordt het brutobouwvolume verstaan,
gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, te vertrekken
van het maaiveld. Het deel van het keldervolume onder het
maaiveld wordt dus niet meegerekend, op voorwaarde dat het
een gebruikelijke onderkeldering van het woongebouw betreft.
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−

−

wordt de vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de
aanleg van een installatie voor het behandelen van
afvalwater.
bestaande woningen herbouwen, voor zover de bij herbouw
het totale volume van de woning - met inbegrip van de
woningbijgebouwen, die er fysiek één geheel mee vormen –
wordt beperkt tot een maximaal bouwvolume van 1000 m³
bestaande zonevreemde constructie, niet zijnde
woningbouw, uit te breiden, voor zover de uitbreiding
noodzakelijk is omwille van milieuvoorwaarden,
gezondheidsredenen of maatregelen opgelegd door de
sociale inspecteurs die bevoegd zijn in het kader van de wet
van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie
Aanpassingswerken aan of bij een zonevreemde
constructie, niet zijnde woningbouw, zijn vergunbaar, op
voorwaarde dat het overdekte volume niet wordt uitgebreid.

Voormelde mogelijkheden gelden enkel indien voldaan is aan de
volgende voorwaarden:
(1) de woning, het gebouw of de constructie is op het moment
van de vergunningsaanvraag niet verkrot; woningen, gebouwen
of constructies worden beschouwd als verkrot als ze niet
voldoen aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment
van de eerste vergunningsaanvraag tot ver- of herbouwen.
(2) de woning, het gebouw of de constructie is hoofdzakelijk
vergund of wordt geacht vergund te zijn, ook wat de functie
betreft.
(3) het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande
aantal.
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ARTIKEL 3

INDICATIEVE FIETSVERBINDING

3.1. Bestemming
Het tracé is bestemd voor de aanleg van een voet- en/of
fietsverbinding. Het betreft een indicatieve aanduiding waarvan
het begin- en eindpunt aansluiten op de Suikerkaai en de
Bergensesteenweg.
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor de ontwikkeling van een fiets- en voetgangersverbinding
doorheen het gebied zijn toegelaten.
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen
toegelaten met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers en
ecologische verbindingen.

Het onderliggende gewestplan blijft geldig.

Met de fiets- en voetgangersverbinding
kan het gebied ingeschakeld worden in
een stedelijk netwerk van langzaam
verkeersverbindingen. Zij kan bijvoorbeeld
deel zijn van een verbinding tussen het
station en de bedrijventerreinen
Wilgenveld en Dassenveld.

3.2 Inrichting
Er wordt gekozen voor het tracé met de kortst mogelijke afstand
waarbij rekening gehouden wordt met het reliëf, ruimtelijke en
technische inpassing en behoud van natuurelementen.
Specifieke aandacht dient besteed te worden aan de
landschappelijke inpassing van de fiets- en
voetgangersverbinding.
De fietsverbinding is bedoeld als functionele fietsroute en is
opgenomen in het functioneel fietsroutenetwerk als een
fietssnelweg en dient te voldoen aan volgende
inrichtingsvoorwaarden:
−

een totale breedte van minimaal 3 meter en maximaal
5,2 meter bestaande uit: fietsweg met twee rij
richtingen met een maximale totale breedte van 3,5
meter, aansluitend een obstakelvrije en geïntegreerde
voetgangerszone van maximaal 1 meter breed en
ruimte voor meubilair met een maximale breedte van
15/17

−
−
−

0,5 meter, boordsteen van 0,2 m aan de zijde van het
fietspad. Van deze inrichtingsvoorwaarden kan
afhankelijk van de technische of plaatselijke inpassing
afgeweken worden;
de fiets- en voetgangersstrook worden visueel
gescheiden door een markering;
gemiddelde hellingshoek van 4% (overeenkomstig de
formule 1: 20 x h in het Vademecum Fiets);
vlotte berijdbaarheid met als uitvoering ondergrond in
asfalt, in het kader van waterbeheer en natuurlijke
inpassing kan gebruik gemaakt worden van
waterdoorlaatbare
verhardingen
en
natuurlijke
materialen.
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2. OP TE HEFFEN BEPALINGEN
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied volgende voorschriften van het gewestplan Halle - Vilvoorde - Asse (KB
07/03/1977 en latere wijzigingen) opgeheven:
• woongebied
• zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO
• buffergebied.
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ontwerp grafisch plan - bergensesteenweg noord en fietsverbinding
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

Art. 1: gebied voor stedelijke ontwikkeling

contour deelplan

minimale zone voor totaalproject (overdruk)
Art. 2: zone voor verkeers- en vervoersinfrastructuur met nabestemming stedelijk ontwikkelingsgebied
indicatieve fietsverbinding
0

bron: ondergrond cadmap 2012
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bestaande en juridische toestand: overige elementen - bergensesteenweg noord en fietsverbinding
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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bestaande feitelijke toestand - bergensesteenweg noord en fietsverbinding
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bestaande feitelijke toestand: gewestplan - bergensesteenweg noord en fietsverbinding
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bestaande feitelijke toestand: relevante BPA's en RUP's - bergensesteenweg noord en fietsverbinding
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1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
ARTIKEL 1

verordenende stedenbouwkundige voorschriften

toelichting

ZONE VOOR VERKEERS- EN
VERVOERSINFRASTRUCTUUR EN PARK

GEBIEDSCATEGORIE: OVERIG GROEN

1.1. Bestemming
Dit gebied is bestemd voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur en de
ontwikkeling van een park.
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of de aanpassing
van verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden.
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het
oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische
verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen,
telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale
dienstwegen, recreatienetwerk en paden voor nietgemotoriseerd verkeer toegelaten.

Het gebied is bestemd voor de opwaardering van de bestaande
N203a (A8) tot volwaardige hoofdweg, waarbij de hoofdweg
wordt ingetunneld en bovendeks een publiek park wordt
gerealiseerd.
Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder
andere verstaan: de tunnelconstructie, de hellingen tot
ondergrondse wegen, al dan niet verharde bermen, grachten en
taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie en
wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen,
de veiligheidsuitrustingen zoals stootbanden en hulpposten,
(nood)uitgangen van de tunnel, de geluidswerende constructies.

In het te ontwikkelen parkgebied zijn natuurontwikkeling,
landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies. Het te
ontwikkelen parkgebied heeft ook een sociale functie. Alle
werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor
deze functies zijn toegelaten.

Recreatie moet hier verstaan worden in verhouding tot de
andere functies van het gebied. Het is een nevengeschikte
functie en geen enige functie noch de enige hoofdfunctie..

In de zone geldt een verbod om vergunningsplichtige gebouwen
en constructies op te richten, met uitzondering van werken,
handelingen en wijzigingen voor het functioneren of de
aanpassing van verkeers- en vervoersinfrastructuur en
aanhorigheden, en de realisatie van een park.

Er geldt in principe een bouwverbod voor alle werken en
handelingen die niet slaan op de instandhouding of aanpassing
van verkeers- en vervoersinfrastructuur. In afwijking van dit
bouwverbod kunnen enkel niet-vergunningsplichtige werken
worden uitgevoerd en vergunningen worden verleend voor het
instandhouden, verbouwen of herbouwen van bestaande
vergunde woningen en vergunningsplichtige constructies, als
ook voor het uitbreiden van bestaande vergunde woningen tot

In afwijking van de paragraaf hierboven is het toegelaten:
− instandhoudingswerken uit te voeren aan bestaande
woningen, gebouwen of constructies
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−

bestaande woningen, gebouwen of constructies te
verbouwen, herbouwen en uit te breiden in functie van
uitbreidingsnoden en wettelijke verplichtingen zoals hygiëne,
standaardnormen,… .
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering,
wordt de vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de
aanleg van een installatie voor het behandelen van
afvalwater.

max. 1000 m³.
Onder het bouwvolume wordt het brutobouwvolume verstaan,
gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, te vertrekken
van het maaiveld. Het deel van het keldervolume onder het
maaiveld wordt dus niet meegerekend, op voorwaarde dat het
een gebruikelijke onderkeldering van het woongebouw betreft.

Voormelde mogelijkheden gelden enkel indien voldaan is aan de
volgende voorwaarden:
(1) de woning, het gebouw of de constructie is op het moment
van de vergunningsaanvraag niet verkrot; woningen, gebouwen
of constructies worden beschouwd als verkrot als ze niet
voldoen aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment
van de eerste vergunningsaanvraag tot ver- of herbouwen.
(2) de woning, het gebouw of de constructie is hoofdzakelijk
vergund of wordt geacht vergund te zijn, ook wat de functie
betreft.
(3) het volume van de herbouwde woning blijft beperkt tot 1.000
m³, indien het bestaande bouwvolume meer dan 1.000 m³
bedraagt, en het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het
bestaande aantal.

1.2. Inrichting
Bij de opwaardering van N203a (A8) tot volwaardige hoofdweg
gelden volgende inrichtingsprincipes:.
−
−

−

−

de hoofdweg wordt ingetunneld
er zijn geen aansluitingen van het omgevende wegennet
naar de ingetunnelde hoofdweg toegelaten. Dit is wel
mogelijk aan de Nijvelsesteenweg.
op of langsheen het dek van de tunnel wordt een
doorlopende fietsverbinding gerealiseerd in de langsrichting
van de ondergrondse hoofdweg
de bestaande wegen ten noorden en zuiden van de zone

Bij deze verbindingen kan worden uitgegaan van de tracés van
vroegere buurt- en voetwegen die zijn afgeschaft bij de aanleg
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−

−

worden (terug) verbonden door dwarsende verbindingen
voor traag verkeer overheen de tunnel; binnen voorliggend
plangebied kan enkel ter hoogte van Rodenemweg of
Brouwerijstraat een doorlopende verbinding voor
gemotoriseerd verkeer worden gerealiseerd
de niet door deze infrastructuur ingenomen ruimte op en
langsheen het dek van de tunnel wordt als een doorlopend
samenhangend publiek toegankelijk parklandschap ingericht
met een overwegend groen karakter; dit park moet duidelijk
herkenbaar zijn als een ruimtelijke entiteit in het stedelijk
weefsel, moet een kwaliteitsvolle toevoeging vormen aan
het stedelijke landschap, en de landschappelijke en
functionele relaties in het stedelijke weefsel en de
overgangen tussen het stedelijke weefsel en omliggende
buitengebied herstellen.
Er kan een lokale verbindende weg op maaiveldniveau
aangelegd worden tussen de Nijvelsesteenweg en
Welkomstlaan.

van de bovengrondse A8. Het betreft met name de buurtwegen
30H(Biezenweide)/15H(Berendries) en 16H alsook de
voetwegen A66 en A106. Een aansluiting van Rodenemweg
naar het ingetunnelde tracé is niet toegelaten.

Zolang deze aanpassing van N203a (A8) tot volwaardige
hoofdweg niet is gerealiseerd:
− worden gronden die behoren tot het openbaar domein en
niet voor de inrichting of het functioneren van de verkeersen vervoersinfrastructuur worden gebruikt, op een
kwaliteitsvolle manier geïntegreerd in de omgeving
− kunnen gronden die behoren tot het privaat domein ingericht
worden als tuin, groengebied en/of weide.
ARTIKEL 2

HOOGSPANNINGSLEIDING (OVERDRUK - SYMBOLISCH)

GEBIEDSCATEGORIE: NIHIL

In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken,
handelingen en wijzigingen toegelaten voor de exploitatie en de
wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding en haar
aanhorigheden.

Aanhorigheden van een hoogspanningsleiding zijn de
constructies of gebouwen die nodig of nuttig zijn om de leiding te
kunnen exploiteren. De aanhorigheden kunnen bovengronds of
ondergronds aangebracht zijn.

De aanvragen voor vergunningen voor hoogspanningsleidingen
en hun aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend

In de omgeving van hoogspanningsleidingen gelden
veiligheidsafstanden tot constructies en voor werken zoals o.m.
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met de in grondkleur aangegeven bestemmingen en
nabestemmingen waarin ze zijn gesitueerd.
Deze in grondkleur aangegeven bestemmings- en
inrichtingsvoorschriften zijn van toepassing in zoverre de
exploitatie en de wijzigingen van de bestaande
hoogspanningsleiding niet in het gedrang worden gebracht.

bepaald in de artikels 164, 192 en 266 van het algemeen
reglement op de elektrische installaties (AREI). De
hoogspanningsleidingen moeten steeds toegankelijk zijn voor
controle en onderhoud. Tevens mag de stabiliteit van de masten
nooit in gevaar worden gebracht en moet de ruimte rond de
kabels voldoende gevrijwaard blijven van constructies en
begroeiing.

2. OP TE HEFFEN BEPALINGEN
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied volgende voorschriften van het gewestplan Halle - Vilvoorde - Asse (KB
07/03/1977 en latere wijzigingen) opgeheven:
− woongebied
− agrarisch gebied
− woongebied met landelijk karakter
− natuurgebied
− buffergebied
− bestaande hoogspanningsleiding.
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ontwerp grafisch plan - A8 tunnel
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

Art. 1: zone voor verkeers- en vervoersinfrastructuur en park

bron: ondergrond cadmap 2012

Art. 2: hoogspanningsleiding (symbolisch, overdruk)
op te heffen deel van verkaveling

contour deelplan
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bestaande en juridische toestand: overige elementen - A8 tunnel
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
verordenende stedenbouwkundige voorschriften
ARTIKEL1

toelichting

ZONE VOOR VERKEERS_EN
VERVOERSINFRASTRUCTUUR
1.1. Bestemming
Dit gebied is bestemd voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur.

Het gebied is bestemd voor de heraanleg van het knooppunt
van A8 met R0.

De onderliggende grondkleur is van toepassing voor zover de
aanleg, het functioneren en de aanpassing van verkeers- en
vervoersinfrastructuur niet in het gedrang wordt gebracht.
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of de aanpassing
van verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden.
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het
oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische
verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen,
telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale
dienstwegen, recreatienetwerk en paden voor nietgemotoriseerd verkeer toegelaten.

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder
andere verstaan: al dan niet verharde bermen, grachten en
taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie en
wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen,
de veiligheidsuitrustingen zoals stootbanden en hulpposten, de
geluidswerende constructies, de bermbeplantingen, parallelle
fietspaden en straatmeubilair, de parkeerplaatsen langs
autosnelwegen.

Voor zover ze de realisatie van de algemene bestemming niet in
het gedrang brengen en voor zover de technieken van natuurtechnische milieubouw worden gehanteerd, zijn werken, handelingen en wijzigingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor:
− het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van
de beekvallei
− het behoud en herstel van de structuurkenmerken van het
beeksysteem, 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

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen
gerealiseerd worden. Met ‘technieken van natuurtechnische
milieubouw’ wordt verwezen naar een geheel van technieken
die gebruikt kunnen worden om bij de inrichting (en het beheer)
van infrastructuurwerken bestaande natuurwaarden zoveel als
mogelijk te behouden of ze te ontwikkelen of te versterken, en
meer algemeen om te komen tot "milieuvriendelijke" oplossingen
voor ruimtelijke ingrepen. Een beschrijving van en toelichting bij
dergelijke technieken is te vinden in de "Vademecums Natuurtechniek", die onder meer te raadplegen zijn op de website van
het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse
3/14

bestemde gebieden
het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing
en infrastructuren tegen overstromingen.

overheid: http://www.lne.be/themas/milieu-eninfrastructuur/
vademecums-natuurtechniek. Op basis van onderzoek en
ervaring worden deze Vademecums regelmatig geactualiseerd.

Tot de realisatie en exploitatie van de verkeersinfrastructuur
geldt in de zone een verbod om vergunningsplichtige gebouwen
en constructies op te richten, met uitzondering van werken,
handelingen en wijzigingen voor het functioneren of de
aanpassing van bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur
en aanhorigheden.

Er geldt in principe een bouwverbod voor alle werken en
handelingen die niet slaan op de instandhouding of aanpassing
van verkeers- en vervoersinfrastructuur. In afwijking van dit
bouwverbod kunnen enkel niet-vergunningsplichtige werken
worden uitgevoerd en vergunningen worden verleend voor het
instandhouden, verbouwen of herbouwen van bestaande
vergunde woningen en vergunningsplichtige constructies, als
ook voor het uitbreiden van bestaande vergunde woningen tot
max. 1000 m³.

−

In afwijking van de paragraaf hierboven is het toegelaten:
− instandhoudingswerken uit te voeren aan bestaande
woningen, gebouwen of constructies.
− bestaande woningen, gebouwen of constructies te
verbouwen, herbouwen en uit te breiden in functie van
uitbreidingsnoden en wettelijke verplichtingen zoals hygiëne,
standaardnormen,… .
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt
de vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg
van een installatie voor het behandelen van afvalwater.
− bestaande woningen uit te breiden, voor zover de uitbreiding
met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er fysiek één
geheel mee vormen – slechts leidt tot een maximaal
bouwvolume van 1000 m³. Het aantal woongelegenheden
blijft beperkt tot het bestaande aantal.
− bestaande zonevreemde constructie, niet zijnde
woningbouw, uit te breiden, voor zover de uitbreiding
noodzakelijk is omwille van milieuvoorwaarden,
gezondheidsredenen of maatregelen opgelegd door de
sociale inspecteurs die bevoegd zijn in het kader van de wet
van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie
Aanpassingswerken aan of bij een zonevreemde
constructie, niet zijnde woningbouw, zijn vergunbaar, op
voorwaarde dat het overdekte volume niet wordt uitgebreid.

Onder het bouwvolume wordt het brutobouwvolume verstaan,
gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, te vertrekken
van het maaiveld. Het deel van het keldervolume onder het
maaiveld wordt dus niet meegerekend, op voorwaarde dat het
een gebruikelijke onderkeldering van het woongebouw betreft.

Voormelde mogelijkheden gelden enkel indien voldaan is aan de
volgende voorwaarden:
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(1) de woning, het gebouw of de constructie is op het moment
van de vergunningsaanvraag niet verkrot; woningen, gebouwen
of constructies worden beschouwd als verkrot als ze niet
voldoen aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment
van de eerste vergunningsaanvraag tot ver- of herbouwen.
(2) de woning, het gebouw of de constructie is hoofdzakelijk
vergund of wordt geacht vergund te zijn, ook wat de functie
betreft.
(3) het volume van de herbouwde woning blijft beperkt tot 1.000
m³, indien het bestaande bouwvolume meer dan 1.000 m³
bedraagt, en het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het
bestaande aantal.

1.2. Inrichting
De infrastructuur moet op een kwaliteitsvolle manier in het
landschap worden ingepast, waarbij de hinder voor de
watersystemen tot een minimum te beperken is en waar terzake
zelfs een meerwaarde te creëren is.
Volgende inrichtingsprincipes worden gehanteerd:
−

inpassing in het reliëf
De infrastructuur wordt ingepast in het bestaande reliëf. Het
maaiveld wordt enkel verhoogd waar dit noodzakelijk is om
verkeerstechnische redenen, bijvoorbeeld om een
hoogteverschil te overbruggen.

Een belangrijk element hierin is de inpassing van de weg ten
opzichte van het reliëf. Het is wenselijk dat de meeste delen van
het wegdek lager dan het maaiveld worden voorzien om de
visuele impact op het open ruimte landschap te beperken.
Uitzonderingen kunnen worden gemaakt om bepaalde
hoogteverschillen op een verkeerstechnisch correcte manier te
overbruggen en/of ongelijkvloerse kruisingen van infrastructuur
te realiseren.

−

behoud en versterking van een ecologische verbinding
Doorheen het infrastructuurcomplex moet een ecologische
verbinding worden gecreëerd tussen de open ruimtegebied
ten westen en oosten van R0, en met het voorziene park op
het dek van de in te tunnelen A8.
Het buffer- en bermgroen rond de infrastructuur moet

Met streekeigen beplanting wordt bedoeld de soorten eigen aan
een bepaald plantendistrict. Het betreft het Brabants district
west. De soorten zijn opgelijst in de toelichting. Met
standplaatsgeschikte soorten wordt verwezen naar de bodem
op het terrein. De lijsten van streekeigen en
standplaatsgeschikte soorten zijn opgenomen in bijlage bij de
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streekeigen en standplaatsgeschikt zijn.

toelichtingsnota.

beperking van verlichting en lichthinder:
Voor zover het wegdek hoger ligt dan het maaiveld moet
uitstraling door koplichten e.d. naar het landschap beperkt
worden.
Het verlichtingsniveau wordt beperkt. Waar verlichting
aanwezig is, is zij sober en gericht, afgestemd op een
duurzaam energieverbruik en garandeert zij de sociale
veiligheid en verkeersveiligheid. Strooilicht wordt vermeden
worden en enkel die verharde ruimtes worden aangelicht die
effectief belicht moeten worden.
Er worden maatregelen genomen gericht op het beperken
van de geluidshinder

De aanleg van hagen en/of struweel op de bermen kan er
bijvoorbeeld ook ’s nachts voor zorgen dat de uitstraling van
autolichten naar de omgeving beperkt wordt.

−

gebufferde waterafvoer
Het afstromend hemelwater mag niet rechtstreeks naar de
omliggende waterlopen worden afgevoerd.

Langsgrachten en plasbermen kunnen de waterafstroming van
de weg bufferen. De infiltratie in de langsgrachten zorgt voor
een effectieve waterzuivering vooraleer het in het watersysteem
terecht komt.

-

ruimte voor waterlopen en oeverstroken:
Langs de waterlopen moet voldoende ruimte gevrijwaard
worden voor een natuurlijke oeverstrook aangepast aan de
aard van de waterloop. De oeverstrook dient om de
ecologische continuïteit langs de beek te vrijwaren.
Bruggen over waterlopen moeten voldoende breed zijn
zodat niet alleen voldoende ruimte wordt gevrijwaard voor
de waterdoorstroming, maar ook voor de continuïteit en
verbindingsfunctie van deze oeverstroken.

Vooral het herstel en de continuïteit van bestaande waterloop
verdient aandacht.

-

inpassing van een fietsweg
Doorheen het infrastructurencomplex moet een
langzaamverkeersverbinding worden gecreëerd waardoor
fiets- en voetgangers de R0 kunnen kruisen.
De keuze van verhardingsmateriaal en de inrichting dient
zodanig te gebeuren dat een rijcomfort (o.a. vermijden van

−

Met sober en gericht wordt bedoeld dat de verlichting zo wordt
geplaatst dat enkel de zones die aangelicht moeten worden
belicht worden, dat strooilicht vermeden wordt.
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trillingen, geulen, enz. ) op korte en lange termijn
gegarandeerd te worden. Verbindingen voor trage wegen zo
maximaal mogelijk gerespecteerd, verlegd of hersteld
moeten worden zodat een vlotte kruising mogelijk blijft.
verbindingen voor trage wegen zo maximaal mogelijk
gerespecteerd, verlegd of hersteld moeten worden zodat een
vlotte kruising mogelijk blijft.
-

een verkeersveilige inrichting
De inrichting van de wegeninfrastructuur is afgestemd op de
functie en het te verwachte verkeersvolume op de
infrastructuur. In de keuze van materialen, bochtstralen,
wegbreedtes, enz. wordt hier mee rekening gehouden.

De delen die niet voor de inrichting of het functioneren van de
verkeers- en vervoersinfrastructuur worden gebruikt, worden op
een kwaliteitsvolle manier geïntegreerd in de omgeving,
rekening houdend met de landschappelijke omgevingskwaliteit.
ARTIKEL 2

NATUURGEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: NATUUR

Het natuurgebied is bestemd voor de instandhouding, de
ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en
bos. Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie.

Dit gebied heeft een overdruk voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur. (zie overdruk
artikel 1). Zolang deze infrastructuur niet is gerealiseerd is de
grondkleur natuurgebied van toepassing onder de voorwaarden
vermeld in artikel 1. Na de realisatie van de
verkeersinfrastructuur krijgen de delen die niet worden
ingenomen de bestemming natuurgebied en vervallen deze
voorwaarden. In het natuurgebied is de hoofdfunctie natuur.
Onder bos wordt begrepen ecologisch beheerd bos zoals
bedoeld in het Bosdecreet in artikel 18 en volgende.

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 ze de realisatie van de algemene bestemming niet in
het gedrang brengen, zijn werken, handelingen en wijzigingen
die nodig of nuttig zijn voor:
− het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van
de beekvallei
− het behoud en herstel van de structuurkenmerken van het
beeksysteem, de waterkwaliteit en de verbindingsfunctie

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het
gebied als natuurgebied is mogelijk. Die infrastructuren zijn
onder meer: veekerende rasters, het bouwen van schuilplaatsen
voor dieren die ingezet worden bij het beheer van het gebied.
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−

−

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 vergunde of vergund geachte bebouwing
en infrastructuren tegen overstromingen toegelaten, voor
zover de technieken van natuurtechnische milieubouw
gehanteerd worden.

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.

ARTIKEL 3

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen
gerealiseerd worden. Met ‘technieken van natuurtechnische
milieubouw’ wordt verwezen naar een geheel van technieken
die gebruikt kunnen worden om bij de inrichting (en het beheer)
van infrastructuurwerken bestaande natuurwaarden zoveel als
mogelijk te behouden of ze te ontwikkelen of te versterken, en
meer algemeen om te komen tot "milieuvriendelijke" oplossingen
voor ruimtelijke ingrepen. Een beschrijving van en toelichting bij
dergelijke technieken is te vinden in de "Vademecums
Natuurtechniek", die onder meer te raadplegen zijn op de
website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van
de Vlaamse overheid: http://www.lne.be/themas/milieueninfrastructuur/vademecums-natuurtechniek. Op basis van
onderzoek en ervaring worden deze Vademecums regelmatig
geactualiseerd.
Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functies in het
natuurgebied. Ondergeschikt betekent ‘van betrekkelijk minder
grote betekenis’.
Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk
maken bestaat onder meer uit: toegangspoortjes, wegwijzers,
verbodsborden, wegafsluitingen enzovoort. Kleinschalige
infrastructuur voor natuureducatie is bijvoorbeeld:
informatieborden, verrekijkers, knuppelpaden,vogelkijkhutten
enzovoort. Kleinschalige infrastructuur voor recreatief
medegebruik: zitbanken, picknicktafels, vuilnisbakken
enzovoort. Niet-gemotoriseerd verkeer is onder meer: wandelen,
fietsen, paardrijden.

AGRARISCH GEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: LANDBOUW

Het agrarisch gebied is bestemd voor de landbouw.

Dit gebied heeft een overdruk voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur. (zie overdruk
artikel 1). Zolang deze infrastructuur niet is gerealiseerd is de
grondkleur agrarisch gebied van toepassing onder de
voorwaarden vermeld in artikel 1. Na de realisatie van de
verkeersinfrastructuur krijgen de delen die niet worden
ingenomen de bestemming agrarisch gebied en vervallen deze

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de
landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten.
Een landbouwbedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke
bedrijfsgebouwen en de woning van de exploitanten bevatten,
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alsook verblijfsgelegenheid, verwerkende en dienstverlenende
activiteiten voor zover die een integrerend deel van het bedrijf
uitmaken.
In het gebied zijn ook aan de landbouw verwante bedrijven
toegelaten voor zover hun aanwezigheid in het agrarisch gebied
nuttig of nodig is voor het goed functioneren van de
landbouwbedrijven in de omgeving en ze gevestigd worden in
bestaande landbouwbedrijfzetels. Die bedrijven moeten een
directe en uitsluitende relatie hebben met de aanwezige
landbouwbedrijven door afname of toelevering van diensten of
producten. Primaire bewerking of opslag van producten kan
worden toegelaten. Verwerking van producten is uitgesloten, met
uitzondering van mestbehandeling en mestvergisting. Er moet
rekening gehouden worden met de schaal en de ruimtelijke
impact van deze bedrijven. Daarbij wordt ten minste aandacht
besteed aan:
− de relatie met de in de omgeving aanwezige functies
− de invloed op de omgeving wat het aantal te verwachten
gebruikers of bezoekers betreft
− de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; de
relatie met de in de omgeving van het gebied vastgelegde
bestemmingen.
Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de
algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de
volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens
toegelaten:
− het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op
het al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor
educatief of recreatief medegebruik, waaronder het
aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor nietgemotoriseerd verkeer
− de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de
natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden
− de aanleg van de landschappelijke elementen (haagkanten,
bomenrijen, bospercelen,...) die een rol spelen in de

voorwaarden.
Onder landbouw wordt verstaan landbouw in de ruime zin van
het woord namelijk het beroepsmatig kweken van planten of
dieren voor de markt en niet voor recreatieve doeleinden.

Natuurbehoud, landschapszorg en recreatief medegebruik zijn
ondergeschikte functies in het agrarisch gebied. Ondergeschikt
betekent ‘van betrekkelijk minder grote betekenis’.
Kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet
toegankelijk maken van het gebied voor educatief of recreatief
medegebruik, bestaat onder meer uit toegangspoortjes,
wegwijzers, verbodsborden,wegafsluitingen enzovoort.
Kleinschalige infrastructuur, gericht op recreatief medegebruik
bestaat uit zitbanken,picknicktafels, vuilnisbakken,
informatieborden, paden, kijk- of schuilhutten enzovoort. Nietgemotoriseerd verkeer is onder meer wandelen, fietsen,
paardrijden....
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−

landschappelijke inrichting van het gebied is toegelaten
de aanleg van lokale wegen en van bestaande en nieuwe
fiets- en wandelpaden en de aanleg van lokale
nutsleidingen.

Het wijzigen van de functie van de bestaande agrarische
bebouwing kan toegelaten worden, voor zover de nieuwe functie
betrekking heeft op:
− wonen, met een maximum van één eengezinswoning per
gebouwencomplex
− kantoor- of dienstenfunctie die aan het landbouwbedrijf of
wonen complementair is, tot een maximum van 100 m², en
waarbij de landbouw- of woonfunctie een grotere
oppervlakte beslaat dan de complementaire functie
− aan het wonen complementaire toeristisch-recreatieve
verblijven tot een maximum van acht verblijfseenheden, met
uitsluiting van elke vorm van restaurant of café
− aan de landbouw toeleverende, verwerkende en
dienstverlenende activiteiten en landbouwverwante
activiteiten
− de opslag van allerhande materialen of materieel
− een paardenhouderij, manege, dierenasiel, dierenpension,
dierenartsenpraktijk, dierenkliniek, tuinaanlegbedrijf,
jeugdlogies, kinderboerderij of instelling waar
hulpbehoevenden al dan niet tijdelijk verblijven en
landbouwactiviteiten of aan de landbouw verwante
activiteiten uitoefenen.

Onder wonen wordt voor de functiewijzigingen, residentieel
wonen bedoeld.
Een gebouwencomplex is het geheel van gebouwen van een
boerderij.
Aan het wonen complementaire toeristisch-recreatieve
voorzieningen valt onder de noemer plattelandstoerisme en
momenteel gaat dit om maximum acht verblijfseenheden voor
maximum 32 personen. Toeristisch-recreatief verblijf is een
tijdelijk verblijf.

De functiewijzigingen andere dan wonen, kunnen alleen
toegelaten worden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
− het gaat om hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte
gebouwen die voldoen aan de elementaire eisen van
stabiliteit
− het nieuwe gebruik brengt de landbouwkundige
bedrijfsvoering van de agrarische bedrijven in de omgeving
niet in het gedrang
− de bestaande erfgoedwaarde van de bebouwing blijft
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−

ongeschonden of wordt verhoogd
Een gebouw of gebouwencomplex is bouwfysisch geschikt
voor een nieuwe functie als het aan gebouw of
gebouwencomplex uit financieel of bouwtechnisch oogpunt
geen ingrijpende werken uitgevoerd hoeven te worden voor
de nieuwe functie. Daarmee wordt bedoeld dat de functie
gerealiseerd kan worden als de bestaande structuur van het
gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, waarbij
het gebouw aangepast kan worden aan hedendaagse
comfort-, energie- of milieueisen.

Voor zover de landbouwbedrijfsvoering niet in het gedrang wordt
gebracht is het toegelaten bestaande woningen, gebouwen of
constructies te verbouwen of te herbouwen binnen het vergunde
bouwvolume.
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de
vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg van
een installatie voor het behandelen van afvalwater.
Bestaande woningen kunnen worden uitgebreid, voor zover de
uitbreiding - met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er
fysiek één geheel mee vormen – slechts leidt tot een maximaal
bouwvolume van 1000 m³. Het aantal woongelegenheden blijft
beperkt tot het bestaande aantal.

Onder het bouwvolume wordt het brutobouwvolume verstaan,
gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, te vertrekken
van het maaiveld. Het deel van het keldervolume onder het
maaiveld wordt dus niet meegerekend, op voorwaarde dat het
een gebruikelijke onderkeldering van het woongebouw betreft.

Voormelde mogelijkheden gelden enkel indien voldaan is aan de
volgende voorwaarden:
(1) de woning, het gebouw of de constructie is op het moment
van de vergunningsaanvraag niet verkrot. Woningen, gebouwen
of constructies worden beschouwd als verkrot als ze niet
voldoen aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment
van de eerste vergunningsaanvraag tot ver- of herbouwen.
(2) de woning, het gebouw of de constructie is hoofdzakelijk
vergund of wordt geacht vergund te zijn, ook wat de functie
betreft.
(3) het volume van de herbouwde woning blijft beperkt tot 1.000
m³, ook indien het bestaande bouwvolume meer dan 1.000 m³
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bedraagt, en het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het
bestaande aantal.
ARTIKEL 4

ARTIKEL 5

WOONGEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: WONEN

Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante
activiteiten en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante
activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca,
bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en
gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten en
openbare verharde ruimten, socioculturele voorzieningen en
recreatieve voorzieningen.

Dit gebied heeft een overdruk voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur. (zie overdruk
artikel 1). Zolang deze infrastructuur niet is gerealiseerd is de
grondkleur woongebied van toepassing onder de voorwaarden
vermeld in artikel 1. Na de realisatie van de verkeersinfrastructuur krijgen de delen die niet worden ingenomen de
bestemming woongebied en vervallen deze voorwaarden.

BUFFERGEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: LIJNINFRASTRUCTUUR

8.1. Bestemming

Dit gebied heeft een overdruk voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van verkeers- en vervoersinfrastructuur. (zie overdruk
artikel 1). Zolang de infrastructuur niet is gerealiseerd kunnen de
bestaande activiteiten worden verder gezet voor zover zij de
aanleg, het beheer en de exploitatie van de verkeers- en
vervoersinfrastructuur niet in het gedrang brengen. Na realisatie
van de infrastructuur moet het resterend gebied worden
ingericht als buffer voor de infrastructuur.

Dit gebied is bestemd als bufferzone.
Tussen de wegeninfrastructuur en de aangrenzende zones
wordt in een buffer voorzien. De buffer moet voldoen aan de
voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming,
landschappelijke inpassing of afstand

Werken en handelingen met het oog op de aanleg en het
onderhoud van de buffer zijn toegelaten, met inbegrip van:
− de aanleg en het onderhoud van verbindingen voor fietsers
en voetgangers in waterdoorlatende verharding
− waterbeheersingswerken
− grondverzet i.f.v. nivellering of geleidelijke reliëfovergang
tussen de aanpalende bedrijvenzone en de aan te leggen
aanpalende wegenis en/of i.f.v. de bufferende functie

De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar
verweving van functies het uitgangspunt is. De woongebieden
zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes
(groene en verharde) en voor aan het wonen verwante
voorzieningen.

Doorheen de buffer mogen voet- en fietspaden worden
getrokken. In de buffer zijn tevens werken en handelingen i.f.v.
waterbeheersingswerken toegelaten (bv. retentiezones). De
buffer kan onder de vorm van een beplant talud worden
aangelegd i.f.v. bijvoorbeeld geluidskerende bermen of i.f.v. de
overgang tussen het huidige maaiveld en/of maaiveld van de
infrastructuren. Ook werken van algemeen belang die een
ruimtelijk beperkte impact hebben, overeenkomstig art. 4.4.7 §2
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−

nutsvoorzieningen die te beschouwen zijn als handelingen
van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact
hebben.

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn toegelaten (bv.
elektriciteitscabine).

In de zone geldt een verbod om vergunningsplichtige gebouwen
en constructies op te richten, met uitzondering van werken,
handelingen en wijzigingen voor het functioneren of de
aanpassing van bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur
en aanhorigheden.
In afwijking van de paragraaf hierboven is het toegelaten:
− instandhoudingswerken uit te voeren aan bestaande
woningen, gebouwen of constructies
− bestaande woningen, gebouwen of constructies te
verbouwen of te herbouwen binnen het vergunde
bouwvolume;
indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt
de vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg
van een installatie voor het behandelen van afvalwater
− bestaande woningen uit te breiden, voor zover de uitbreiding
met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er fysiek één
geheel mee vormen – slechts leidt tot een maximaal
bouwvolume van 1000 m³. Die uitbreiding mag een
volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden. Het
aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande
aantal.
− bestaande zonevreemde constructie, niet zijnde
woningbouw, uit te breiden, voor zover de uitbreiding
noodzakelijk is omwille van milieuvoorwaarden,
gezondheidsredenen of maatregelen opgelegd door de
sociale inspecteurs die bevoegd zijn in het kader van de wet
van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie;
aanpassingswerken aan of bij een zonevreemde constructie,
niet zijnde woningbouw, zijn vergunbaar, op voorwaarde dat
het overdekte volume niet wordt uitgebreid.
Voormelde mogelijkheden gelden enkel indien voldaan is aan de
volgende voorwaarden:
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(1) de woning, het gebouw of de constructie is op het moment
van de vergunningsaanvraag niet verkrot; woningen, gebouwen
of constructies worden beschouwd als verkrot als ze niet
voldoen aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment
van de eerste vergunningsaanvraag tot ver- of herbouwen.
(2) de woning, het gebouw of de constructie is hoofdzakelijk
vergund of wordt geacht vergund te zijn, ook wat de functie
betreft.
(3) het volume van de herbouwde woning blijft beperkt tot 1.000
m³, indien het bestaande bouwvolume meer dan 1.000 m³
bedraagt, en het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het
bestaande aantal.

2. OP TE HEFFEN BEPALINGEN
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied volgende voorschriften van het gewestplan Halle - Vilvoorde - Asse (KB
07/03/1977 en latere wijzigingen) opgeheven:
− natuurgebied
− buffergebied
− woongebied
− agrarisch gebied
− recreatiegebied
− bestaande autosnelwegen.
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ontwerp grafisch plan - knooppunt A8 x R0
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

Art. 1: zone voor verkeers- en vervoersinfrastructuur (overdruk)

Art. 4: woongebied

Art. 2: natuurgebied

Art. 5: buffergebied

contour deelplan

Art. 3: agrarisch gebied
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bron: ondergrond cadmap 2012
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bestaande en juridische toestand: overige elementen - knooppunt A8 x R0
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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bestaande feitelijke toestand: relevante BPA's en RUP's - knooppunt A8 x R0
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bestaande juridische toestand: habitatrichtlijn-, vogelrichtlijngebieden en VEN gebieden - knooppunt A8 x R0
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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bestaande juridische toestand: beschermde monumenten, -landschappen, dorps-en stadsgezichten - knooppunt A8 x R0
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

0

125

250

375m

situering deelplan
ankerplaats haller-, lembeek-, maasdalbos
(voorlopig)
beschermde archeologische sites
(2010-02-16)

beschermde dorps- en stadsgezichten
(2010-2-16)
beschermde landschappen
(2010-02-16)
beschermdemonumenten
(2010-02-16)

bron: ondergrond bron: ondergrond topografische kaart raster-kleur opname 1991-2005, gegevens gemeente halle

OMGEVING - juli 2013 - 10004_02_PL_013_16_k06

register planbaten - planschaden - gebruikerscompensatie - knooppunt A8 x R0
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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DISCLAIMER
Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8°
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing,een kapitaalschadecompensatie of
een gebruikerscompensatie. Dit register geeft, conform degeciteerde wetgeving,
de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan
geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt
dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding
kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld
worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing
van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden. De regeling over
de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te vinden in
artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De
regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. en
volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het
decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de
gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening en van het decreet grond- en pandenbeleid kan geraadpleegd
worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het
decreet gebruikerscompensatie kan geraadpleegd worden op
www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen
verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden
ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale
vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud
geraadpleegd worden. Meer informatie over het register is opgenomen
in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen.”

bron: ondergrond cadmap 2012, gemeente halle
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