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Dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd, in toepassing van artikels 9 en 10 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners,
opgesteld onder de verantwoordelijkheid van volgend ruimtelijk planner opgenomen in het
register :

Shary Heuninckx
bestuurssecretaris planoloog
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Van raadswege:
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voorzitter
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14. Stedenbouwkundige voorschriften
Verordenende stedenbouwkundige
voorschriften
Algemeen

Toelichting

Artikel 0
§1 Onverminderd de bestemmings- en
inrichtingsbepalingen voor onderhavig
ruimtelijk uitvoeringsplan, dienen aanvragen
tot het bekomen van een
stedenbouwkundige vergunning vergezeld te
zijn van een landschapsinrichtingsplan. Dit
plan dient gekaderd binnen onderstaande
bepalingen en is een verfijning en verdere
invulling hiervan.

Voor dit plan wordt via een open
oproep-wedstrijd formule gewerkt.

Het inrichtingsplan bevat minimaal volgende
elementen:
- een voorstel tot landschappelijke inrichting
van het plangebied;
- een eenduidige uitvoeringsplanning;
Het landschapsinrichtingsplan maakt deel uit
van het dossier betreffende de
stedenbouwkundige aanvraag en vormt een
aanvullend toetskader.
Voor 1 september 2012 dient minimaal
gestart met de werken in uitvoering van het
landschapsinrichtingsplan.
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Artikel 1

Gebied voor buffer
Categorie
gebiedsaanduiding :
'Overig groen'

§1 Bestemming
Het gebied is bestemd voor de aanleg,
inrichting en beheer van een ontoegankelijke
groene bufferzone. De zone dient als een
visuele buffer te fungeren.

De creatie van een bufferzone dient een
visuele afscheiding te verwezenlijken.
De inpassing in het landschap en
aansluiting met het natuurgebied 'de
Werchterbroeken' staat voorop.

§2 Inrichting
In het gebied zijn geen stedenbouwkundige
handelingen toegelaten ongeacht of er een
stedenbouwkundige vergunning vereist is.
§3 Beheer
Buffering gebeurt via de aanleg en het
beheer van hoog- en laagstammige
streekeigen flora.

55/64

Artikel 2

LP
Gebied voor
landschapspark
Categorie
gebiedsaanduiding:
'Overig groen' subcategorie
'Gemengd
openruimtegebied'

§ 1 Bestemming
Het gebied is bestemd voor de inrichting en
aanleg van een landschapspark.
Hoofdfuncties zijn natuur- en
landschapsontwikkeling en -beheer.
Recreatief medegebruik en de organisatie
van evenementen zijn nevenfuncties.
§2 Inrichting
Toegelaten handelingen en activiteiten zijn:
- aanleg en plaatsing van kleinschalig
parkmeubilair en wandel- en
fietsinfrastructuur (signalisatie, zitbanken, ...);
- aanleg van permanente waterdoorlatende
verharding. Deze beslaat maximaal 6% van
de totale oppervlakte van het gebied voor
landschapspark (met inbegrip van
overdrukzones);
- aanleg van ondergrondse
nutsvoorzieningen ten behoeve van de
parkfunctie en ten behoeve van
evenementen;
- oprichting van tijdelijke constructies ten
behoeve van de organisatie van
evenementen;
- reliëfwijzigingen van de bodem die
noodzakelijk zijn om de realisatie van de
bestemming mogelijk te maken, met
uitsluiting van overdrukzone A.
- bodemingrepen en het aanleggen van
grachten die noodzakelijk zijn i.f.v. de
beheersing van de waterhuishouding

Een landschapspark is 'een gebied
bestaande en opgebouwd uit zowel
natuurlijke, culturele als antropogene
landschapselementen, dat een grote
maatschappelijke rijkdom
vertegenwoordigt aan natuurlijke
kwaliteiten en culturele waarden en een
samenhangend, harmonisch geheel
vormt'.
Onder evenementen worden verstaan
die vormen van toerisme en recreatie
waarbij men gebruik maakt van een
sterk geconcentreerd
voorzieningenpakket of één grote
voorziening en waar relatief veel
mensen zijn per oppervlakte-eenheid.
Deze kunnen een diverse schaal en
dynamiek hebben.
Het park fungeert als rust- en/of
halteplaats voor recreatieve en/of
langzaam verkeersbewegingen
doorheen de regio.
Alle permanente verhardingen dienen
waterdoorlatend te zijn.
Het terrein mag opgehoogd of
afgegraven worden wanneer dit
noodzakelijk is om de bestemming zoals
omschreven onder '§ 1 Bestemming' te
realiseren.

De overgang naar en de inpassing in de
ruimere omgeving dient verzekerd te worden.
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§3 Beheer
Een harmonisch park- en groenbeheer staat
voorop. Dit beoogt een duurzame,
dynamische en diverse uitbouw van het
landschapspark waarbij mensgerichte,
natuurgerichte, milieugerichte en
organisatiegerichte facetten op een
harmonische wijze samengaan.
Volgende krachtlijnen inzake beheer staan
voorop:
 de realisatie van een duurzaam
landschapspark, waarbinnen op een
dynamische manier wordt ingespeeld
op een zich wijzigende maatschappelijke behoefte;
 diversiteit in functies, in soorten en in
structuur;
 de bestaande waardevolle
landschapselementen worden zoveel
mogelijk bewaard
De realisatie gebeurt door:
 mensgerichte maatregelen, ten
behoeve en in functie van een
aantrekkelijk en gevarieerd
landschapspark waarin de
parkgebruiker zijn gading vindt;
 natuurgerichte maatregelen, die de
instandhouding en/of verhoging van
de biodiversiteit beogen;
 milieugerichte maatregelen, gericht
op de voldoening aan de algemene
zorgplicht voor het milieu;
 organisatorische maatregelen,
gericht op het realiseren van een
optimale bedrijfscultuur gebaseerd
op kwaliteit;
De publieke toegankelijkheid wordt maximaal
verzekerd met uitzondering van de periode
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waarin een evenement wordt georganiseerd
met inbegrip van de noodzakelijke op- en
afbouwperiode.
Er dient een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten te worden tussen de gemeente
Rotselaar, de gemeente Haacht, de provincie
en de organisator waarbinnen de beperking
in duur en aantal van de toegestane
hoogdynamische occasionele recreatieve
activiteiten wordt vastgelegd. Hierbij zijn
volgende randvoorwaarden grensstellend:
 de verwezenlijking van de algemene
bestemming, zoals omschreven
onder '§ 1 Bestemming' mag niet in
het gedrang komen
 enkel buiten de periode van 15 maart
tot 15 mei kunnen hoogdynamische
occasionele recreatieve
evenementen (zoals o.a. het
muziekfestival Rock Werchter)
georganiseerd worden. De opbouw
kan starten vanaf 1 mei
 de publieke toegankelijkheid van het
landschapspark voor het grootste
deel van het jaar dient gewaarborgd
te worden.
Deze samenwerkingsovereenkomst dient
afgesloten te zijn bij de eerste
hoogdynamische occasionele recreatieve
activiteit die wordt georganiseerd nadat
voorliggend plan van kracht is.
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Artikel 3

A
overdrukzone A
Categorie
gebiedsaanduiding:
'Overig groen' subcategorie
'Gemengd
openruimtegebied'

§1 Bestemming
De zone heeft een portaalfunctie voor het
achtergelegen parkgebied.
§2 Inrichting
Bijkomende toegelaten handelingen en
activiteiten zijn:
- aanleg van permanente verhardingen in
waterdoorlatende materialen;
- aanleg van permanente
toegangsconstructies voor de ondergrondse
nutsvoorzieningen;
De verhardingen en constructies zijn beperkt
tot een grondoppervlakte van maximaal 30%
van de oppervlakte van de overdrukzone;

De zone kan bij de organisatie van
evenementen gebruikt en benut worden
als toegangszone.
Permanente toegangsconstructies voor
de ondergrondse nutsvoorzieningen zijn
noodzakelijke kleinschalige
bovengrondse toebehoren in functie van
ondergrondse nutsvoorzieningen, zoals
bv. een hydrant of een stroomkast. Ze
dienen ingepast en ingeplant met
respect voor het omgevende
landschapspark.

Reliëfwijzigingen zijn niet toegestaan binnen
overdrukzone A.

B
overdrukzone B
Categorie
gebiedsaanduiding:
'Overig groen' subcategorie
'Gemengd
openruimtegebied'

Artikel 4
§1 Bestemming
De zone heeft een overgangsfunctie naar het
meer westelijk gelegen natuurgebied.
§2 Inrichting
Bijkomende toegelaten handelingen en
activiteiten zijn:
- aanleg van permanente
toegangsconstructies voor de ondergrondse
nutsvoorzieningen;

Gedurende de evenementen fungeert
de zone als backstageruimte.

De toegangsconstructies voor de
ondergrondse nutsvoorzieningen dienen
ingepast en ingeplant met respect voor
het omgevende landschapspark.
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Artikel 5

Zone voor buurt- en
voetwegen
Categorie
gebiedsaanduiding:
'Lijninfrastructuur'

§1 Bestemming
De zone is bestemd voor de aanleg en
onderhoud van buurt- en voetwegen.
§2 Inrichting
Toegelaten handelingen en activiteiten zijn:
- aanleggen of herstellen van openbare
wegenis, aanhorigheden en nutsleidingen.
De wegzaten dienen telkenmale te worden
ingericht en aangelegd zodat
- ze toegankelijk en geschikt zijn voor
langzaam verkeer en occasioneel zwaar
vervoer;
- ze worden ingericht als dreven met een
maximale langsafstand van 10m tussen de
solitaire bomen;
- de buurtweg aan de rand van het
plangebied langs één zijde - de buitenzijde voorzien is van een gracht voor de afwatering
van de wegenis.
De aanleg dient te gebeuren in materiaal dat
het milieu zo min mogelijk belast en
waterdoorlatend is.

De twee door de site lopende
buurtwegen dienen te worden behouden
en bestendigd. Ze worden beiden
aangelegd als dreef.
De aanleg van een gracht aan de
buitenzijde van de wegenis is verplicht
voor de buurtweg aan de rand van het
plangebied waardoor de toegang tot de

aangrenzende boscomplexen en/of
terreinen door gemotoriseerd verkeer
onmogelijk wordt gemaakt.
Indicatieve breedteprofielen voor de
aanleg van de wegenis inclusief
aanhorigheden zijn aangeduid op het
verordenend plan.

§3 Beheer
Voor de aangeduide wegenis dienen in
uitvoering van dit ruimtelijk uitvoeringsplan,
voor zover dit nog niet gebeurd is,
rooilijnplannen te worden opgemaakt. In de
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
voor wegeniswerken dient gerefereerd aan
en verwezen naar de geldende
rooilijnplannen.
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Dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd, in toepassing van artikels 9 en 10 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners,
opgesteld onder de verantwoordelijkheid van volgend ruimtelijk planner opgenomen in het
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15. Grafisch plan
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Rock Werchter (herziening)
Verordenend grafisch plan (PRJ_2011-002 Herziening RUP Rock Werchter)
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