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1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
ARTIKEL 0

Toelichting

ALGEMENE BEPALINGEN
0.1: algemeen artikel inzake hoogspanningsleidingen
Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, de
exploitatie en de wijziging van een hoogspanningsleiding en haar
aanhorigheden zijn toegelaten. De aanvraag voor vergunningen
voor hoogspanningsleidingen en hun aanhorigheden dient te
worden beoordeeld rekening houdend met de aangegeven
bestemmingen. Deze bestemmingen zijn van toepassing in
zoverre de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van de
bestaande hoogspanningsleidingen niet in het gedrang wordt
gebracht.

Dit artikel betreft de bestaande en nieuwe (bovengrondse)
hoogspanningsleidingen en 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.

0.3: algemeen artikel inzake waterbeheer
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 rivier- en beekvalleien,
- het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de
rivier- en beeksystemen, de waterkwaliteit en de
verbindingsfunctie,
- het behoud, het herstel en de ontwikkeling van
overstromingsgebieden,
het
beheersen
van
overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in
voor bebouwing bestemde gebieden,
- het beveiligen van vergunde of vergund geachte
bebouwing en infrastructuren tegen overstromingen
toegelaten, voor zover de technieken van natuurtechnische
milieubouw gehanteerd worden.
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ARTIKEL 1

WOONGEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: WONEN

§1. Bestemming
Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante
activiteiten en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante
activiteiten en voorzieningen worden verstaan: kleinhandel,
horeca, bedrijven, kantoren, diensten en recreatieve
voorzieningen.

De smalle zone langsheen de N2 Leuvensesteenweg wordt
bestemd als woongebied, omwille van de nabijheid van een
residentiële verkaveling. Op termijn kan deze zone
geïntegreerd worden (woningbouw) of een specifieke functie
krijgen voor deze residentiële verkaveling (vb buurtwinkels).
Ondertussen kunnen de bestaande functies (grootschalige
detailhandel en bedrijven) behouden blijven.

§2. Inrichting
Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de
bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en
ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving.
Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:
• de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
• de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te
verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers;
• de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
• de relatie met de in de omgeving van het woongebied
vastgelegde bestemmingen;
• de bestaande of gewenste woondichtheid;
• de inpassing in de omgeving.

De woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor
aan het wonen verwante voorzieningen. Het gaat om handel,
horeca, bedrijven, kantoren en diensten, socio-culturele
inrichtingen en recreatieve voorzieningen.
• Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting
zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, hobbylandbouw.
...
• Handel (in principe komt elke vorm van
handelsactiviteit in aanmerking): winkels,
grootschalige kleinhandel, .
• Horeca (hotel, restaurant, café).
• Bedrijven, kantoren en diensten.
• Recreatieve voorzieningen: sport- en fitnesscentra.
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ARTIKEL 2

SPECIFIEK REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN VOOR
KLEINHANDEL

GEBIEDSCATEGORIE: BEDRIJVIGHEID

§1 Bestemming

Een kleinhandelsvestiging kan omschreven worden als een
distributie-eenheid waarvan de activiteit uit het verkopen of
verhuren van producten aan finale consumenten, in eigen
naam en voor eigen rekening, zonder deze goederen een
andere behandelingen te doen ondergaan dan die welke in
de handel gebruikelijk zijn. De grootschaligheid heeft
betrekking op de omvang van de eenheid.

Het gebied is bestemd voor bedrijven met hoofdactiviteit
grootschalige kleinhandel. Het betreft individuele grootschalige
winkels en concentraties (clusters) van grootschalige winkels.
Daarnaast zijn volgende activiteiten toegelaten:
• groothandel;
• dienstverlenende activiteiten;
• overdekte recreatieve bedrijven;
• horeca.
De volgende activiteiten zijn toegelaten als nevenbestemming:
• Eén woongelegenheid (conciërgewoning) per bedrijf, met een
maximale vloeroppervlakte van 200 m², in zoverre deze
fysisch geïntegreerd is in het bedrijfsgebouw.
• kantoorruimten in zoverre deze een ondersteunende rol
vervullen bij de hoofdactiviteit en fysisch geïntegreerd zijn in
het bedrijfsgebouw;
• bedrijfsactiviteiten (productie, verwerking, bewerking en
opslag van goederen), mits ondergeschikt en gekoppeld aan
de toegelaten hoofdactiviteiten van individuele
voorzieningen/bedrijven;
• installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of
energierecuperatie, met dien verstande dat zonnepanelen of
zonneboilers enkel onderschikt aan de hoofdactiviteit op het
perceel toegelaten zijn.
De volgende activiteiten en inrichtingen zijn niet toegelaten :
• autonome kantoren;
• autonome productie, verwerking en bewerking van goederen;
• autonome op- en overslag, voorraadbeheer, groepage,
fysieke distributie;
• onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;

Voorbeelden van toegelaten recreatieve bedrijven zijn een
bowling, een karting, groot overdekt speelplein, dancing, ...
Zelfstandige zonne-energieparken zijn uitgesloten.
De nevenbestemmingen zijn bestemmingen die op het
niveau van het bedrijventerrein slechts een bijrol vervullen.
Sommige vormen van ruimtegebruik zijn ook op
perceelsniveau slechts toegelaten in een onderschikte rol en
onder bepaalde voorwaarden. Dit gaat om andere vormen
van ruimtegebruik dan de hoofdactiviteiten, maar die een
onderdeel vormen van de toegelaten bedrijven.
In de zone moet een gericht aankoop- en uitgiftebeleid het
mogelijk maken om de bestaande (grootschalige)
kleinhandelsactiviteiten die vandaag in de zone
Leuvensesteenweg-zuid voorkomen op te vangen in deze
zone. Zelfstandige bedrijfsactiviteiten zijn niet langer mogelijk
in de zone Leuvensesteenweg-noord. Bij nieuwe aanvragen
voor stedenbouwkundige vergunningen kunnen
ondergeschikte bedrijfsactiviteiten evenwel worden
toegelaten. Bedrijven die niet als kleinhandel kunnen worden
beschouwd, worden gestimuleerd te verhuizen. Hiervoor
worden mogelijkheden geboden in het bedrijventerrein
Leuvensesteenweg-zuid. Alle vergunde activiteiten kunnen
uiteraard worden voortgezet. Er is geen sprake van verplichte
herlokalisatie. De kleinhandelszone Leuvensesteenwegnoord kan zodoende separaat functioneren van het
5

•

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'.

bedrijventerrein Leuvensesteenweg-zuid. De bestemmingen
van dit deelplan zijn uitvoerbaar onafhankelijk van het
deelplan Leuvensteenweg-zuid.

Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig zijn of nuttig
zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie
van het kleinhandelsterrein zijn toegelaten. Hieronder vallen ook
alle infrastructuurwerken voor ontsluiting van het
kleinhandelsterrein.
Voor de bestaande zonevreemde woningen en constructies
gelden de basisrechten in niet-kwetsbaar gebied.

Voor de bestaande zonevreemde woningen en constructies
gelden de bepalingen van de artikels 4.4.10 tot 4.4.23 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake de basisrechten
voor zonevreemde constructies en zonevreemde
functiewijzigingen in niet-kwetsbaar gebied.

§2. Inrichting
De minimale brutovloeroppervlakte voor nieuwe
kleinhandelszaken bedraagt 1.000 m². De minimale
winkelvloeroppervlakte bedraagt 600 m². In het geval van een
cluster van meerdere kleinhandelszaken onder één dak, kan
hiervan worden afgeweken, op voorwaarde dat de kleinere
eenheden (units) maximaal 15% van de brutovloeroppervlakte
van de totale cluster uitmaken.

Met nieuwe kleinhandelszaken wordt bedoeld: niet bestaand
op het perceel van aanvraag op het ogenblik van
inwerkingtreding van dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.
De richtwaarde is een minimale omvang van 1000 m²
brutovloeroppervlakte per winkel. De winkelvloeroppervlakte
2
is minimaal 600 m . Complementair zijn kleinschalige
voorzieningen toegelaten, op voorwaarde dat ze maximaal
15% van de gebouwenoppervlakte uitmaken. Het gaat hier
over de typische winkels in de inkom van, in of in de
onmiddellijke buurt van een supermarkt zoals krantenwinkels,
slagerij, schoenlapper-sleutelmaker, bloemenwinkel,
cafetaria. De cluster betreft de aaneengebouwde
verzameling van kleinhandelsvestigingen. De minimale
brutovloeroppervlakte van de cluster kan worden bepaald
aan de hand van het aantal grootschalige kleinhandelszaken
in de cluster.
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Met het oog op de duurzame ontwikkeling van de bedrijvenzone
en zuinig ruimtegebruik worden volgende inrichtingsprincipes
vooropgesteld:
A. op het niveau van de inrichting van de bedrijvenzone:
• De aanleg van een ontsluitingsweg in de kleinhandelszone
tussen de twee aansluitingspunten op het hogere wegennet
moet altijd mogelijk blijven.
• De openbare ruimte van de bedrijvenzone wordt op een
duurzame en hoogkwalitatieve wijze aangelegd. Dit geldt
eveneens voor aanpassingen aan de bestaande waterloop.
• De verharding van de nieuwe openbare wegenis wordt tot een
minimum beperkt. Deze beperking geldt niet alleen in de
lengte, maar heeft ook betrekking op het dwarsprofiel van de
geplande ontsluitingsinfrastructuur van de bedrijvenzone.
• In het gebied wordt gegroepeerd parkeren voor werknemers
en bezoekers voorzien. Deze worden als groene
parkingzones aangelegd met voldoende hoogstammig groen
en uitgevoerd in waterdoorlatende materialen.
• Voetgangers- en fietsassen worden zo gestrekt mogelijk
gehouden en gericht op een vlotte aansluiting op de haltes
voor openbaar vervoer in de nabijheid of op (boven)lokale
fiets- en wandelroutes.
• De openbare verlichting wordt op een duurzame
(energiezuinige) wijze voorzien. Er wordt gestreefd naar een
dynamische verlichting, d.w.z. een verlichting in functie van de
behoefte (zowel in functie van tijd als van gebruiker). De
verlichting wordt zo geplaatst dat enkel de zones die
aangelicht moeten worden belicht worden, strooilicht
vermeden wordt, of door bijvoorbeeld gebladerte niet
verduisterd wordt.
B. op niveau van het individuele bedrijfsperceel en de
bedrijfsgebouwen of per projectzone:
•
•

Een optimale bezetting van het perceel/de projectzone is
verplicht. De vloer/terreinverhouding is minimaal 0,50.
De gebouwen en constructies voor de in §1 opgesomde

Het gaat om de ontsluitingsweg zoals aangeduid op het
grafisch plan en nader beschreven onder 2.2. De realisatie is
verzekerd als eerder een stedenbouwkundige vergunning is
verleend voor de aanleg van de weg, als de aanleg van de
weg onderdeel uitmaakt van dezelfde vergunningsaanvraag
of als de weg al gerealiseerd of in aanleg is.
Het betreft met name de Opendeurkeloop (waterloop
categorie 3) die maximaal landschappelijk moet worden
geïntegreerd in de kleinhandelszone (cfr. voorstellen
landschapsontwikkelingsplan, waartoe deze zone behoort).

Onder projectzone wordt verstaan: een stedenbouwkundige
aanvraag voor meerdere percelen die samen een
oppervlakte hebben van meer dan 1 hectare.
De vloer/terreinverhouding is de verhouding tussen de totale
perceelsoppervlakte en de oppervlakte van de verschillende
bouwlagen. Bouwen in meerdere lagen wordt aanbevolen.
Dakparkings en ondergrondse lagen worden niet
7

•
•

activiteiten hebben een maximale hoogte van 12,00 m. Deze
maximale hoogte is niet van toepassing voor silo's,
schoorstenen, antennes en andere ondergeschikte 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 aanleg van voorzieningen gericht op hergebruik, infiltratie,
berging en vertraagde afvoer van hemelwater is verplicht.
Het terrein mag tot maximaal 90% verhard worden, maximaal
met een waterdoorlaatbare verharding. De niet-verharde
delen dienen ingericht te worden in functie van infiltratie en
buffering van hemelwater en worden bij voorkeur als groene
zone aangelegd. Deze groene zone moet met streekeigen
beplantingen aangelegd worden. Uiterlijk in het plantseizoen
dat volgt op het verlenen van de stedenbouwkundige
vergunning moet de groene zone aangelegd en beplant zijn,
tenzij dit door de uitvoering van de werken niet haalbaar is.
Om verontreiniging van de ondergrond te minimaliseren mag
in zones waar dit om milieutechnische redenen nodig is
(bijvoorbeeld parkings en laad- en loszones voor
vrachtwagens of stallingen/stockage in open lucht) de
verharding aangelegd worden in ondoordringbaar materiaal.

De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning voor een
bedrijfsgebouw toont aan dat de aanvraag voldoet aan volgende
principes inzake duurzaam materiaalgebruik en beeldkwaliteit:
• Gebouwen en constructies krijgen steeds een verzorgde en
aantrekkelijke architectuur, met speciale aandacht voor de
gevels die naar het openbaar toegankelijk domein gericht zijn.
• Enkel publiciteit met betrekking tot de bedrijfsvoering op het
perceel is toegelaten. Deze dient maximaal geïntegreerd te
worden in de globale architectuur van de gebouwen, behalve
ter plaatse van de aansluitpunten voor gemotoriseerd verkeer.
• Per gebouw of gebouwengroep op een 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.
• Verlichting van gebouw en omgeving wordt op een duurzame

meegerekend als bouwlaag.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater (5 juli 2013) waarborgt dat voorzieningen voor
infiltratie en buffering van hemelwater worden aangelegd bij
de realisatie van nieuwe daken en verhardingen.

Een wildgroei aan reclameborden en plakkaten geeft een
rommelig en onverzorgd beeld. Bij de kruisingen met de
Leuvensesteenweg is een reclamezuil toegelaten.

8

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.
2.1

OVERSTROMINGSGEVOELIG GEBIED
Voor de gronden, aangeduid met de arcering in overdruk, gelden
aanvullende regels in verband met het overstromingsgevoelig
gebied langs de Begijnenbeek. De ruimte voor
overstromingswater mag ten gevolge van nieuwe bebouwing in
deze zone niet afnemen. Schade als gevolg van overstromingen
dient zo veel mogelijk voorkomen te worden door een aangepaste
bouwwijze.

Het overstromingsgevoelig gebied is zowel over het
parkgebied als over het specifiek regionaal bedrijventerrein
voor kleinhandel gedrukt. In beide bestemmingszones
moeten de aanvullende regels in acht worden genomen.

•
•

Om overlast en schade te voorkomen moet de vloer van een
nieuw gebouw voldoende hoog worden aangelegd. Als
veilige hoogte wordt dertig centimeter boven het hoogst
gekende overstromingspeil gehanteerd.
Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van een aangepaste
bouwwijze, zoals het bouwen op kolommen of het toepassen
van een overstroombare kruipkelder. Zo blijft de ruimte
beschikbaar voor overstromingswater. Alleen wanneer dit
strikt noodzakelijk blijkt, kan het terrein worden opgehoogd
om de vloer voldoende hoog te kunnen aanleggen.
Afgravingen van onbebouwd terrein, waarbij de ruimte voor
overstromingswater toeneemt, zijn toegelaten en moeten
worden gestimuleerd.
Reliëfwijzigingen om andere redenen, bijvoorbeeld infiltratieof bergingsvoorzieningen voor hemelwater of de realisatie
van een groenstructuur, kunnen toegelaten worden, mits de
ruimte voor overstromingswater toeneemt of minimaal gelijk
blijft.

•

Het vloerpeil moet op veilige hoogte worden gebouwd.
Het wijzigen van het reliëf van de bodem is niet
toegestaan, tenzij het realiseren van een veilig vloerpeil
door middel van een aangepaste bouwwijze niet haalbaar
is. In dat geval moet de ruimte voor overstromingswater
op het perceel of de projectzone per saldo minimaal gelijk
blijven of toenemen. De compensatie als gevolg van
terreinophogingen en -aanvullingen moet zowel in volume
als in oppervlakte gebeuren.
Het wijzigen van het reliëf van de bodem kan eveneens
om andere redenen toegelaten worden, indien uit de
aanvraag blijkt dat de ruimte voor overstromingswater op
het perceel of de projectzone per saldo minimaal gelijk
blijft of toeneemt.
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2.2

ONTSLUITING GEMOTORISEERD VERKEER (INDICATIEF)
Binnen de zonering zijn door middel van pijlen twee plaatsen
aangeduid waar de aansluiting van de interne
ontsluitingsinfrastructuur voor gemotoriseerd verkeer (auto,
vrachtwagen, ...) op het hogere wegennet (i.c. de
Leuvensesteenweg) gesitueerd moet worden.
Naast deze verplicht te realiseren aansluitingen, zijn geen andere
aansluitingen voor gemotoriseerd verkeer op het omliggende
wegennet toegelaten, behalve als deze enkel toegankelijk zijn
voor hulpdiensten.
De ligging van de ontsluitingsinfrastructuur in de kleinhandelszone
tussen de verplicht te realiseren aansluitingspunten is indicatief.
Gebouwen of andere constructies die een interne ontsluitingsweg
tussen de aansluitpunten onmogelijk maken, zijn niet toegestaan.
Toegelaten handelingen en activiteiten ter plaatse van de
aansluitingspunten zijn het aanleggen of herstellen van openbare
wegenis, aanhorigheden, nutsvoorzieningen, groenaanleg en
straatmeubilair. Alle overige constructies ter plaatse van de
aansluitpunten zijn verboden.

Op het grafisch plan geeft een pijl aan op welke plaats de
aansluiting van de interne ontsluiting van de
kleinhandelszone op het hogere wegennet dient te gebeuren.
De interne ontsluitingsweg dient op twee plaatsen aan te
takken op de Leuvensesteenweg. Het betreft:
• de bestaande kruising van de Leuvensesteenweg
met de Reustraat;
• de bestaande ontsluitingsweg bij McDonald’s en
Colruyt.
De pijlen geven de enige ontsluiting voor gemotoriseerd
verkeer aan. Er mogen geen andere straten aansluiten op de
Leuvensesteenweg of straten aansluiten op de
Hortensiastraat of Fabiolalaan. De individuele percelen
mogen ook niet direct ontsloten worden op de
Leuvensesteenweg. Nieuwe uitritten zijn niet toegelaten. Een
tweede ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer is enkel
toegelaten als deze ontsluiting uitsluitend voor hulpdiensten
toegankelijk is.
Daarnaast is met de lijn aangegeven dat er altijd een
verbinding tussen de twee aansluitpunten doorheen de
kleinhandelszone mogelijk moet blijven. De ligging van de
interne ontsluitingsweg is niet vastgelegd en de weg kan in
principe overal in de bestemmingszone worden aangelegd.
Op de plek van de aansluitpunten mogen geen gebouwen of
andere constructies komen. Hier zijn alleen de aanleg van de
weg en bijbehorende constructies toegestaan.
Voor het langzaam verkeer (fiets, voetganger) zijn meerdere
aansluitpunten wel wenselijk. De verplichte enkele
aansluiting geldt daarom alleen voor het gemotoriseerd
verkeer.
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De grootte van de aansluitingen op het hogere wegennet
dient afgestemd te zijn op de hoeveelheid verkeer die vanuit
de detailhandelszone verwacht wordt. De aansluitingen
moeten in ieder geval op een verkeersveilige wijze
ontworpen en gerealiseerd worden. Bijzondere aandacht
wordt gevraagd om te vermijden dat gemotoriseerd verkeer
de Bredastraat als sluiproute naar de Leuvensesteenweg
gaat gebruiken.

ARTIKEL 3

PARKGEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: OVERIG GROEN

§1. Bestemming
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de
ontwikkeling van een park. Dit gebied heeft ook een sociale
functie.
Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg,
waterbeheer en recreatie nevengeschikte functies. Alle
handelingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn
toegelaten. Deze handelingen zijn toegelaten voor zover de
ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhistorische
waarden, horticulturele waarden, landschapswaarden en
natuurwaarden in het gebied bewaard blijven.
§2. Inrichting
De zone wordt ingericht als een landschappelijk en recreatief
interessant parkgebied rond de Begijnenbeekvallei. In het park
kan ruimte worden voorzien voor waterberging, wandel- en
fietsinfrastructuur, groene ruimte, hoogstammig streekeigen
groen, kleine constructies voor ondersteuning van de zacht
recreatieve en sociale waarden van het park.
§3 Beheer

Park moet hier voornamelijk in de betekenis van het
bosdecreet (artikel 4 bis) geïnterpreteerd worden, zijnde
“groene ruimten waarbij de aanleg, de inrichting en het
beheer sociaalrecreatieve en/of esthetische overwegingen
overheersen en waar gelijktijdig andere functies kunnen
worden vervuld, zoals recreatieve, educatieve, economische,
cultuurhistorische, landschappelijke, wetenschappelijke,
ecologische, fauna- en florabeschermende en
milieubeschermende functies. Zij bestaan naast open
gedeelten, waaronder waterpartijen, grasvelden,
bloemperken, wandelwegen en andere infrastructuren, uit
een afwisseling van bosgedeelten en/of gedeelten begroeid
met bomen, heesters en kruidachtige gewassen.”
De sociale functie verwijst in deze context in hoofdzaak naar
de publieke toegankelijkheid van openbare parken en de
betekenis die deze gebieden hebben als (randstedelijke)
groenvoorziening.
Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de
landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het gebied
wordt als randvoorwaarde ingeschreven.
Recreatie moet hier verstaan worden in verhouding tot de
11

Op het gebied is een recht van voorkoop als bedoeld in de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing. In
uitvoering van artikel 2.4.1 wordt de rangorde voor de toepassing
van het voorkooprecht vastgesteld als volgt: 1. ANB, 2. de stad
Diest en wordt de geldigheidsduur van het voorkooprecht op 15
jaar bepaald, ingaand na de inwerkingtreding van dit provinciaal
ruimtelijke uitvoeringsplan.

3.1

andere functies van het gebied. Het is een nevengeschikte
functie en geen enige functie noch de enige hoofdfunctie.

STRUCTUREREND GROENELEMENT - WATERLOOP
(OVERDRUK)
Deze overdrukzone is bestemd voor het behoud, de aanleg en het
beheer van de vallei als een structurerend groenelement. Dit
gebied dient aangelegd in functie van het herstel en de
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden eigen aan een
beekvallei. Bebouwing is uitgesloten.

Het structurerend groenelement is zowel over het parkgebied
als over het specifiek regionaal bedrijventerrein voor
kleinhandel gedrukt. In beide bestemmingszones moeten de
aanvullende regels in acht worden genomen.

De grens van deze zone langs de Opendeurkeloop en de
Begijnenbeek wordt bepaald op een diepte van 5 m landinwaarts
vanaf de bovenste randen van de taluds van het
oppervlaktewaterlichaam (aan beide zijden).
In de zone zijn geen stedenbouwkundige handelingen als bedoeld
in art. 4.2.1 van de codex ruimtelijk ordening toegelaten.

Binnen deze zone zijn geen handelingen vrijgesteld van de
vergunningsplicht.

Dit verbod is niet van toepassing op:
− Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, het
functioneren of aanpassen van de waterloop.
− Werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen die nodig
zijn voor het beheer van de waterloop, volgens de technieken
van de natuurtechnische milieubouw.
− De aanleg van paaiplaatsen en andere ingrepen met het oog
op een meer natuurtechnische inrichting van het structurerend
stedelijk groenelement.
− De aanleg, het inrichten of uitrusten van doorkruisingen van
de zone ten behoeve van de realisatie van wegenis.
− Werken en handelingen met betrekking tot park- en
landschapsinrichting en waterbeheersing.
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−

Werken, handelingen en wijzigingen ten algemenen nutte,
met name het aanbrengen van verhardingen, de aanleg, de
inrichting en het onderhoud van openbare wegenis, het
plaatsen en onderhouden van inrichtingen van openbaar nut,
het plaatsen en wijzigen van verplaatsbare inrichtingen,
rollend materiaal en uithangborden, het vellen van bomen en
reliëfwijzigingen.
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2. OP TE HEFFEN BEPALINGEN
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied de bestemmingen en voorschriften van het gewestplan Aarschot-Diest
(KB 07/11/1978 en latere wijzigingen) opgeheven:
• industriegebied;
• parkgebied;
• bestaande hoogspanningsleidingen.
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