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1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
verordenende stedenbouwkundige voorschriften

toelichting

ARTIKEL 1

ZONE VOOR VERKEERS- EN
VERVOERSINFRASTRUCTUUR
MET NABESTEMMING NATUURGEBIED

ARTIKEL 1.1.

ZONE 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 (incl. P+R).

Dit gebied is bestemd voor de verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden en voor de aanpassing en het
onderhoud van de bestaande oprit van N6 naar A8 en een
carpoolparking.
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van
die 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.
Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de
verkeers- en vervoersinfrastructuur gebruikt worden, worden op
een kwaliteitsvolle manier geïntegreerd in de omgeving.
1.1.2. Beheer
Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de
bestemming 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 natuurgebied cfr. artikel 1.2.
ARTIKEL 1.2

NABESTEMMING NATUURGEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: NATUUR

Na de afschaffing van de oprit naar A8 geldt de nabestemming
natuurgebied.

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

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.
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
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zijn toegelaten.

bedoeld in het Bosdecreet in artikel 18 en volgende.

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
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.

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.

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.

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/
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.
Volderstraat kan behouden blijven, hersteld en heraangelegd
worden.
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ARTIKEL 2

ZONE VOOR VERKEERS- EN
VERVOERSINFRASTRUCTUUR
MET NABESTEMMING ZONE VOOR GROOTSCHALIGE
KLEINHANDEL

ARTIKEL 2.1

ZONE 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
bestemming 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 2.1. gebied voor verkeers- en
vervoersinfrastructuur en wordt dit vervangen door de
nabestemming zone voor grootschalige kleinhandel cfr. artikel
2.2.
ARTIKEL 2.2

NABESTEMMING ZONE VOOR GROOTSCHALIGE
KLEINHANDEL

GEBIEDSCATEGORIE: BEDRIJVIGHEID

Na de afschaffing van de oprit naar A8 geldt de nabestemming
zone voor grootschalige kleinhandel.

Voor het gebied is er een nabestemming voor kleinhandel
voorzien. De nabestemming gaat in na de aanleg van N7a, en
het knooppunt van N7a met A8. Door de aanleg van die
infrastructuur kan de huidige oprit van N6 naar A8 worden
afgeschaft.

In dat geval zijn de voorschriften onder artikel 3 van toepassing.
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ARTIKEL 3

ZONE VOOR GROOTSCHALIGE KLEINHANDEL

GEBIEDSCATEGORIE: BEDRIJVIGHEID

3.1. Bestemming
Het gebied is bestemd voor bedrijven met hoofdactiviteit
grootschalige kleinhandel. Het betreft individuele grootschalige
kleinhandelsvestigingen en clusters van grootschalige
kleinhandelsvestigingen.
Volgende activiteiten zijn eveneens toegelaten:
− groothandel
− overdekte recreatieve bedrijven.
Daarnaast zijn volgende activiteiten toegelaten als
nevenbestemming:
− productie, verwerking en bewerking van goederen die
samengaan met de handelsactiviteit
− woningen voor zover zij zich niet op het gelijkvloers
bevinden, een afzonderlijke toegang hebben en fysiek
geïntegreerd zijn in het gebouw
− kantoorruimten in zoverre deze een ondersteunende rol
vervullen bij de hoofdactiviteit en fysisch geïntegreerd zijn in
het bedrijfsgebouw
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten :
− autonome kantoren
− louter bedrijvigheid (productie, verwerking en bewerking van
goederen; op- en overslag, voorraadbeheer, groepage,
fysieke distributie, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten)
− 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'.

Grootschalige kleinhandel is distribuerende handel die zich richt
op de verkoop van producten (inclusief diensten) aan
eindgebruikers. De bepaling ‘ruimtebehoevende kleinhandel’
slaat op de branche waarbinnen de kleinhandelsactiviteit zich
moet situeren. 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,
grove bouwmaterialen, keukens en sanitair en meubels. Deze
ruimte-extensieve branches richten zich naar consumenten met
doelgerichte bezoekmotieven en worden gekenmerkt door
laagfrequente aankopen. Deze ruimtebehoevende kleinhandel
komt bijna uitsluitend voor buiten de bestaande handelskernen
en is in feite complementair met het aanbod in die
handelskernen. Bedrijven die vallen onder de noemer
toonzaaldistributie worden ook beschouwd als grootschalige
kleinhandel (vb autoherstelplaatsen met showroom voor verkoop
van wagens, inrichting sanitair met toonzaal, enzovoort).
Een cluster van grootschalige
kleinhandelsvestigingen wordt
gedefinieerd als een groep van
winkelunits in één gebouw of in
verschillende gebouwen
georganiseerd rond één
gemeenschappelijke parking:

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor de realisatie van de bestemming en het functioneren van
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de zone voor grootschalige kleinhandel zijn toegelaten.

Voorbeelden van overdekte recreatieve bedrijven zijn een
bowling, een karting, groot overdekt speelplein, dancing, ...

3.1.1. Bijkomende bepalingen met betrekking tot de toegelaten
bestemmingen
In het geval van nieuwe individuele grootschalige
kleinhandelsvestigingen zijn enkel ruimtebehoevende
kleinhandelsvestigingen en supermarkten toegelaten.
Daaronder worden eveneens begrepen, de complementaire
kleinschalige voorzieningen 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 zoals krantenwinkels, slagerij, schoenlapper-sleutelmaker,
bloemenwinkel, horeca (cafetaria).
In het geval van een cluster van grootschalige
kleinhandelsvestigingen onder één dak of in elkaars directe
nabijheid gelden volgende voorwaarden:
−
−

er geldt opdelingsverbod voor alle units;
complementaire kleinschalige voorzieningen zijn toegelaten
op voorwaarde dat ze maximaal 15% van de
gebouwenoppervlakte van de cluster uitmaken. Het gaat
hier over de typische winkels in de inkom van, in of in de
onmiddellijke buurt zoals krantenwinkels, slagerij,
schoenlapper-sleutelmaker, bloemenwinkel, horeca
(cafetaria).

De minimale omvang van de brutovloeroppervlakte voor de
nieuwe kleinhandelsvestiging bedraagt 1.000m² en de minimale
omvang van de winkelvloeroppervlakte bedraagt 400m². Deze
waarden gelden zowel voor de individuele grootschalige
kleinhandelsvestiging als voor elke unit in geval van een cluster
van grootschalige kleinhandelsvestigingen onder één dak of in
elkaars directe nabijheid. Er geldt opdelingsverbod voor alle
units. Een wijziging naar niet ruimte-behoevende kleinhandel is
evenmin toegelaten.

Complementariteit met het centrum wordt nagestreefd. Om die
reden worden een aantal beperkingen opgelegd.
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 en meubels,... Deze ruimteextensieve 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.
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 WVO kan
zich in principe zowel inpandig als in open lucht bevinden, doch
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De kleinhandelsvestiging dient in hoofdzaak inpandig
georganiseerd te zijn. Winkelvloeroppervlakte in open lucht is
slechts toegelaten voor zover deze deel uitmaakt van een
kleinhandelsvestiging waarvan de inpandige oppervlakte voldoet
aan voormelde minimale bruto- en winkelvloeroppervlakten, en
de
de winkelvloeroppervlakte in open lucht beperkt is tot max. 1/3
van de inpandige winkelvloeroppervlakte. Enkel voor
tankstations kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

in dit plangebied moeten de minimale oppervlakten inpandig zijn
en is de mogelijkheid tot buitenruimten die bedoeld zijn voor
uitstalling en/of verkoop van artikelen beperkt, behalve voor
tankstations.
De richtwaarde voor grootschalige kleinhandel is een minimale
omvang van 1000 m² bruto bebouwd oppervlak per winkel. 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
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 oppervlakte gebruikt voor de
ontsluiting van het terrein en het parkeren en de circulatie van
het verkeer behoort noch tot de wvo noch tot de bvo.
Bij de vergunningverlening zal het niet opdelen van de
kleinhandelsvestiging of unit als uitdrukkelijke voorwaarde
worden opgenomen bij de vergunningsvoorwaarden.

3.1.2. Behoud van bestaande vergunde activiteiten
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 wonen in
bestaande woningen en voor de bedrijfsvoering van de
bestaande bedrijven.
− Bestaande woningen kunnen worden herbouwd op dezelfde
plaats en/of worden uitgebreid. Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
− De gebouwen van bestaande bedrijven kunnen worden

Het gaat om een overgangsmaatregel. Bestaande woningen
kunnen veranderen van eigenaar. Bestaande bedrijven kunnen
overgenomen worden door een andere rechtspersoon zonder
het statuut bestaand te verliezen op voorwaarde dat de activiteit
dezelfde of gelijkaardig blijft. 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
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uitgebreid voor zover de uitbreiding zich situeert op het
eigen perceel. De uitbreiding mag een
volumevermeerdering met 10% niet overschrijden.
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.

stopzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten.

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.

3.2. Inrichting
3.2.1. Algemene inrichtingsprincipes
De doelstelling van het plan betreft het maximaal clusteren van
grootschalige en ruimtebehoevende kleinhandel, waarbij sprake
moet zijn van:
− een zuinig en compact ruimtegebruik
− een kwaliteitsvol straatbeeld langsheen Bergensesteenweg
− een verkeersveilige situatie ter hoogte van toeritten naar de
percelen.
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

Met het plan is het de bedoeling te komen tot een kwaliteitsvolle
inrichting van het gebied en met name het zuinig ruimtegebruik,
de opwaardering van de beeldkwaliteit langs N6, de inpassing
van de kleinhandel naar de woonomgeving en de A8 en de
globale verkeersafwikkeling, zowel voor voetgangers en fietsers
als voor auto- en vrachtverkeer. De voorschriften zijn erop
gericht de belangrijkste aandachtspunten voor deze ontwikkeling
vast te leggen. Ze zijn evenwel niet exhaustief.
De vergunningsaanvraag zal daarom ook telkens moeten
getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening en dus zowel
de stedenbouwkundige voorschriften als aan de doelstellingen
van het plan.
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−

−
−

−
−

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 nietverharde 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
het mobiliteitsprofiel van de ontwikkeling en de impact op
het functioneren van het wegennetwerk
de ontsluiting van de ontwikkeling naar het netwerk van
fietsen
voetgangersvoorzieningen
en
openbaar
vervoershaltes
de harmonische inpassing t.o.v. de aanpalende bebouwing
en niet-bebouwde ruimtes
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.

Volgende specifieke inrichtingsvoorschriften zijn niet van
toepassing op vergunningsaanvragen die vallen onder ‘behoud
van bestaande vergunde activiteiten’ overeenkomstig artikel
3.1.2.. Bij beoordeling van de vergunningsaanvraag geldt de
toetsing aan de doelstellingen van dit plan m.b.t. de inrichting
van het gebied en aan de goede ruimtelijke ordening onverkort.

De doelstellingen van het plan inzake inrichting zijn:
− zuinig en compact ruimtegebruik
− een kwaliteitsvol straatbeeld langsheen Bergensesteenweg
− een verkeersveilige situatie ter hoogte van toeritten naar de
percelen.

3.2.2. Specifieke inrichtingsprincipes voor nieuwe grootschalige
kleinhandel
De verhouding bebouwde oppervlakte/terreinoppervlakte (V/T)
is minimaal 0,75.

Om ervoor te zorgen dat maximaal gebruik wordt gemaakt van
de beschikbare ruimte voor grootschalige en ruimtebehoevende
kleinhandel wordt een minimale V/T opgelegd. Dit is de
verhouding tussen de brutovloeroppervlakte van de gebouwen
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(BVO) en de totale oppervlakte van het terrein. De verhardingen
voor bv. parkings en circulatie rond de gebouwen wordt daarbij
niet meegerekend. De oppervlakte van parkeerlagen onder, in of
op gebouwen wel. Met terrein wordt bedoeld de oppervlakte van
het individuele perceel of van de percelen waarbinnen het
project wordt gepland. Ook de voortuinstrook en de buffers
behoren tot de terreinoppervlakte.
De individuele bedrijfsgebouwen liggen minstens aan één zijde
op de perceelsgrens met het naastliggende perceel. Afwijking is
mogelijk als het perceel aan de linker of rechterzijde grenst aan
woongebied. In het geval van projecten met clusters van
kleinhandelsvestigingen worden de gebouwen maximaal aan
elkaar geschakeld rond een gemeenschappelijke
(parkeer)ruimte.

De bedoeling van het bouwen op de grens van het perceel is te
komen tot een geschakelde bebouwing om restruimten te
vermijden, de samenhang in het gebied te maximaliseren en
mogelijkheden voor gemeenschappelijk parkeren te creëren.

Per project worden minstens 1,2 en maximaal 1,4 autoparkeerplaatsen per 100 m² winkelvloeroppervlakte voorzien.
Parkeerzones die niet in, onder of op de bedrijfsgebouwen
liggen, worden aan de zijkant van de bedrijfsgebouwen
georganiseerd. De toegangen tot de handelsvestiging is gericht
op de parking.

Er wordt maximaal gestreefd naar het delen van de
parkeerplaatsen tussen aanpalende kleinhandelsvestigingen,
wat betekent dat parkeerplaatsen in open lucht op
maaiveldniveau zo moeten gesitueerd worden dat de parking
van de ene handelsvestiging ook gebruikt kan worden door
klanten van de andere vestiging en vice versa. Dit houdt ook
beperkingen in wat betreft de (perceels)afsluiting ter hoogte van
de parkings tijdens de openingsuren. Parkeerzones binnen één
projectgebied moeten gedeeld kunnen worden door de
verschillende units of kleinhandelsvestigingen in het
projectgebied. binnen één project of met het aanpalend bedrijf.

Ten opzichte van N6 worden een voortuinstrook en een
achteruitbouwstrook voorzien.

De voortuinstrook en de bouwlijn dienen om de samenhang en
beeldkwaliteit langs N6 te waarborgen.

De voortuinstrook heeft een diepte van minstens 5 meter vanaf
de rooilijn met N6.
De verplichte voorbouwlijn situeert zich algemeen op 5 meter

Het beschermde monument kappelletje Ratteput wordt samen
met haar specifieke landschappelijke context gevrijwaard en
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van de rooilijn van N6. Indien echter een verzamelweg is
voorzien op de bedrijfspercelen voor de ontsluiting van
meerdere parkeerzones naar N6, kan van deze bouwlijn worden
afgeweken. Desgevallend kan de bouwlijn 5 meter naar achter
worden opgeschoven.
Tussen de bouwlijn en de rooilijn van N6 zijn geen
parkeerplaatsen voor auto’s en vrachtwagens toegestaan.

volledig binnen de voortuinstrook geïntegreerd.
Volgens het beschermingsbesluit van 31 mei 1948 strekt de
bescherming zich uit over 10 meter aan weerszijden van het
kappelletje. Binnen die zone is het verboden om de bestaande
kapel te slopen, de bestaande bomen (twee platanen) te kappen
en reclameborden of gelijk welke publiciteit aan te brengen.

Ten opzichte van A8 wordt een bouwvrije strook voorzien van
30 meter. In de bouwvrije strook zijn alle vormen van bebouwing
verboden.

Deze bouwvrije strook is enkel van toepassing in het gebied
waar zone voor kleinhandel de nabestemming is.

Als dakvorm zijn platte daken verplicht (maximale dakhelling van
15%).

De dakvorm, de kroonlijst en bouwhoogte zijn bedoeld om
uniformiteit in de bebouwing te krijgen en schaalbreuken te
vermijden.

De gebouwen hebben een minimale kroonlijsthoogte van 6
meter en een maximale hoogte van 12 meter. 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.
Ten opzichte van de aangrenzende woongebieden en percelen
met bestaande vergunde woningen is de bouwhoogte beperkt in
verhouding tot de afstand tot de perceelsgrens (45°-regel).
De 45°-regel vervalt voor zover bebouwing geschakeld wordt
met de bestaande aanpalende woning langs N6. De
bouwhoogte op de perceelsgrens is dan gelijk aan de
bouwhoogte van het aanpalend woongebouw, en dit over een
diepte die maximaal gelijk is aan de diepte van het volume van
de hoofdbouw van de aanpalende woning.

Door het gebruik van platte daken ontstaan bijkomende
potenties voor intensief ruimtegebruik. Zo ontstaan bijvoorbeeld
gebruiksmogelijkheden van het dak in het kader van
hemelwaterretentie (groendaken), duurzame energie
(zonnepanelen en -boilers) en parkeren (parkeren op het dak).
De bouwhoogte wordt gemeten vanaf het maaiveld van N6.
De 45° regel is bedoeld om schaduwwerking en grote schaalbreuken in het bebouwd weefsel te vermijden. Deze regel houdt
in dat de maximale bouwhoogte gelijk is aan de afstand ten
opzichte van de perceelsgrens.

Buitenopslag en verkoops- en stallingsruimte in open lucht moet
aan het zicht vanuit het openbaar domein onttrokken worden,
met uitzondering van de pompzones van tankstations.
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Per gebouw of gebouwengroep binnen 1 perceel of project
wordt gebruik gemaakt van één dominant esthetisch
verantwoord en duurzaam materiaal. Een harmonische
afstemming, zowel qua kleur als volume, met andere
gebouwengroepen is nodig.

Binnen de architectuur van het gebouw is een minimale
samenhang gewenst. Dit betekent evenwel niet dat deze
samenhang moet vervallen in ééntonigheid.

Gebouwen en constructies krijgen steeds een verzorgde en
aantrekkelijke architectuur, met speciale aandacht voor de
gevels die naar de openbare wegenis en de omliggende
bebouwing zijn gericht.

Grote blinde of monotone gevels met het uitzicht van een
fabriekshal zijn niet gewenst. Mogelijke voorbeelden die zorgen
voor de nodige variatie zijn het voorzien van ramen, horizontale
lijnvoeringen met een ander kleur of materiaalgebruik.

De oprichting van technische constructies of installaties op het
dakvlak moeten worden geïntegreerd tot één architecturaal
geheel met het gebouw.
Enkel publiciteit met betrekking tot de bedrijfsvoering op het
perceel is toegelaten. Deze moet maximaal geïntegreerd
worden in de globale architectuur van de gebouwen.

Alleenstaande publiciteitspanelen zijn niet gewenst. Publiciteit
voor andere activiteiten dan deze die op het terrein aanwezig
zijn, wordt niet toegelaten.

De buitenruimte van de bedrijvenzone wordt op een duurzame
en hoogkwalitatieve wijze aangelegd.
De niet-verharde en niet-bebouwde terreindelen dienen ingericht
te worden als groene zone. Deze groene zone moet met
streekeigen beplantingen aangelegd worden. Uiterlijk in het
plantseizoen dat volgt op het verlenen van de
stedenbouwkundige vergunning voor bebouwing en/of
verharding moet de groene zone aangelegd en beplant zijn. Om
verontreiniging van de ondergrond te minimaliseren mag in
zones waar dit om milieutechnische redenen nodig is de
verharding aangelegd worden in ondoordringbaar materiaal.
De aanleg van de voortuinstrook draagt bij tot het laankarakter
van N6. Binnen de voortuinstrook domineert de groenaanleg.
Verhardingen zijn enkel mogelijk voor de aanleg van voet- en
fietspaden naar toegangen van de verschillende
kleinhandelszaken, de omgevingsaanleg van haltes voor het

Een samenhangende overwegend groene aanleg van de
voortuinstrook versterkt de beeldkwaliteit langs N6. Een
straatbeeld als laan met parkachtige voortuinen geldt daarbij als
referentie. Deze samenhang kan worden bekomen door te
zorgen voor uniformiteit bij de keuze van de beplanting, de
verlichting, de materiaalkeuze bij de aanleg van paden . Om
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openbaar vervoer, de toegangen van N6 tot de bedrijfspercelen.
Publicitaire voorzieningen en parkeerplaatsen voor auto’s en
vrachtwagens zijn binnen deze voortuinstroken niet toegelaten.
De breedte van de verharding voor de voetpaden is maximaal
2,5 meter.

deze samenhang te vrijwaren zijn publicitaire voorzieningen
binnen deze voortuinstrook verboden en wordt de breedte en het
aantal toegangen naar N6 beperkt. Binnen de voortuinstrook
kunnen paden voor voetgangers/fietsers worden aangelegd
waardoor verschillende handelszaken makkelijker bereikbaar
zijn vanuit parkings en uitgangen van andere handelszaken.

Het aantal toeritten doorheen de voortuinstrook van/naar N6
blijft zo beperkt mogelijk en moeten duidelijk worden
afgebakend. Per parking (in geval van een cluster van
kleinhandelsvestigingen) of per perceel (in geval van individuele
kleinhandelsvestigingen) wordt maximaal één inrit en één uitrit
voorzien. De in- en uitritten dwars op de voortuinstrook hebben
afzonderlijk een breedte van maximaal 4 meter. Indien de in- en
uitrit naast elkaar worden voorzien is de breedte maximaal 8
meter.
Ten opzichte van de aangrenzende woongebieden en percelen
met bestaande vergunde woningen wordt een groenbuffer
voorzien. Dit geldt niet voor de zone grenzende aan het
natuurgebied van de Voldersstraat. De buffer heeft een breedte
van minstens 3 meter.
Binnen deze bufferstrook zijn alle vormen van bebouwing en
verharding verboden evenals het stapelen van materialen in
open lucht. Voorzieningen voor waterbuffering zijn toegestaan.
De bufferzone moet integraal beplant, deskundig aangelegd en
gehandhaafd worden met een gemengd bestand van hoog- en
laagstammig streekeigen groen. Het groenscherm dient ook
tijdens de winter zijn bufferend karakter te behouden. Enkel
normale snoeiingen, onderhoud en vervanging zijn toegelaten.
De buffer wordt aangeplant uiterlijk in het plantseizoen dat volgt
op het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning voor
een parkeerterrein of bedrijfsgebouw.
De bestaande waterloop moet behouden blijven en worden
geïntegreerd in de groenaanleg op de betreffende

Het betreft met name de waterloop (categorie 9) in de zone voor
infrastructuur met nabestemming zone voor kleinhandel. Deze
zijbeek van de Zenne heeft geen naam. De beek moet maximaal
15/17

bedrijfspercelen.

landschappelijk worden geïntegreerd in de kleinhandelszone.
Eventueel kan de beek verplaatst worden bij de heraanleg van
het terrein, waarbij echter geen afbreuk mag worden gedaan aan
het waterbergend vermogen en de ecologische
verbindingsfunctie van de waterloop.

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.
ARTIKEL 4

ZONE VOOR 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.
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
overstromingsgebieden, het beheersen van
overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in
voor bebouwing bestemde gebieden
- het beveiligen van vergunde of vergund geachte
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-

-

-

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 nietgemotoriseerd 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.

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:
− buffergebied
− gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO
− industriegebied
− woongebied
− reservatiestrook voor infrastructuur (overdruk).
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ontwerp grafisch plan - grootschalige en ruimtebehoevende kleinhandel N6

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

contour deelplan

Art. 2: zone voor verkeers- en vervoersinfrastructuur met nabestemming zone voor grootschalige kleinhandel
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Art. 3: zone voor grootschalige kleinhandel
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bron: ondergrond cadmap 2012

OMGEVING - april 2016 - 1000402_PL_010-k09

bestaande en juridische toestand: overige elementen - grootschalige en ruimtebehoevende kleinhandel N6
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

waterloop volgens de atlas van de waterlopen

verkavelingen (verkavelingsnr/datum vergunning)

contour deelplan

voetweg volgens de atlas van buurt- en voetwegen
verdwenen voetweg volgend de atlas van buurt- en voetwegen
buurtweg volgens de atlas van buurt- en voetwegen
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bestaande feitelijke toestand - grootschalige en ruimtebehoevende kleinhandel N6
0

provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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(bron: vlaamse hydrografische atlas)
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bron: ondergrond googlesatelite februari 2013
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bestaande feitelijke toestand: gewestplan - grootschalige en ruimtebehoevende kleinhandel N6
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provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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bron: ondergrond topografische kaart raster-kleur opname 1991-2005, gewesplan 01-01-2002 AGIV
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bestaande feitelijke toestand: relevante BPA's en RUP's - grootschalige en ruimtebehoevende kleinhandel N6
0

provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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bron: ondergrond topografische kaart raster-kleur opname 1991-2005, gewesplan 01-01-2002 AGIV
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bestaande juridische toestand: beschermde monumenten, -landschappen, dorps-en stadsgezichten - grootschalige
en ruimtebehoevende kleinhandel N6
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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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
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1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1

verordenende stedenbouwkundige voorschriften

toelichting

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.

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. Het
gaat om handel, horeca, bedrijven, openbare en private
nutsvoorzieningen, kantoren en diensten, en socioculturele
inrichtingen en recreatieve voorzieningen.
Met dit voorschrift wordt de basisbestemming van het
gewestplan overgenomen.

In het gebied zijn echter geen bijkomende grootschalige
handelsactiviteiten toegelaten.
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 300 m² brutovloeroppervlakte, wordt de
maximale brutovloeroppervlakte beperkt tot 300 m².
Op percelen waar bij het in werking treden van dit plan een
kleinhandel aanwezig was met een brutovloeroppervlakte groter
of gelijk aan 300 m², kan de brutovloeroppervlakte maximaal met
15% toenemen. Deze uitbreiding moet zich situeren op het
huidige bedrijfsperceel/percelen.

Binnen de zone van dit deelplan is het de bedoeling om
ontwikkelingen van grootschalige handel in het woongebied
tegen te gaan. Om niet-vergunningsplichtige maar ongewilde
functiewijzigingen te voorkomen geldt de beperking zowel voor
groot- als kleinhandel.
De brutovloeroppervlakte (BVO) betreft hier:
− de winkelvloeroppervlakte (WVO); zijnde de in een winkel
voorkomende voor de uitstalling en de verkoop van
detailhandelsartikelen bedoelde oppervlakt; dit is in het
algemeen de 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
winkelvloeroppervlakte kan zich zowel inpandig als in open
lucht bevinden
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−

−

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 evenals van de door personeel bediende
diepvries- en koelcellen
de andere technische en sociale lokalen die horen bij het
functioneren van de handelsfunctie.

De oppervlakte gebruikt voor de ontsluiting van het terrein en het
parkeren en de circulatie van het verkeer op het terrein behoort
hier niet toe.

Voor bestaande handelszaken met een bruto vloeroppervlakte
groter of gelijk aan 300 m², is ook her(nieuw)bouw mogelijk met
maximaal 15% toename in bruto vloeroppervlakte op het huidige
bedrijfsperceel/percelen’.

ARTIKEL 2

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.
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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
− woongebied met landelijk karakter
− bestaande hoogspanningsleiding.

5/5

ontwerp grafisch plan - beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel N7 - overzichtsplan
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

Art. 1: woongebied met beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel

Art. 2: hoogspanningsleiding (symbolisch, overdruk)
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provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

Art. 1: woongebied met beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel

bron: ondergrond cadmap 2012
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ontwerp grafisch plan - beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel N7 - detailplan 2
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

Art. 1: woongebied met beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel

bron: ondergrond cadmap 2012

Art. 2: hoogspanningsleiding (symbolisch, overdruk)
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ontwerp grafisch plan - beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel N7 - detailplan 3
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

Art. 1: woongebied met beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel

bron: ondergrond cadmap 2012
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1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1

verordenende stedenbouwkundige voorschriften

toelichting

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.

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. Het gaat om handel, horeca, bedrijven, openbare
en private nutsvoorzieningen, kantoren en diensten, en
socioculturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen.
Met dit voorschrift wordt de basisbestemming van het
gewestplan overgenomen.

In het gebied zijn echter geen bijkomende grootschalige
handelsactiviteiten toegelaten.
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 300 m² brutovloeroppervlakte, wordt de
maximale brutovloeroppervlakte beperkt tot 300 m².
Op percelen waar bij het in werking treden van dit plan een
kleinhandel aanwezig was met een brutovloeroppervlakte groter
of gelijk aan 300 m², kan de brutovloeroppervlakte maximaal
met 15% toenemen. Deze uitbreiding moet zich situeren op het
huidige bedrijfsperceel/percelen.

Binnen de zone van dit deelplan is het de bedoeling om
ontwikkelingen van grootschalige handel in het woongebied
tegen te gaan. Om niet-vergunningsplichtige maar ongewilde
functiewijzigingen te voorkomen geldt de beperking zowel voor
groot- als kleinhandel.
De brutovloeroppervlakte (BVO) betreft hier:
− de winkelvloeroppervlakte (WVO); zijnde de in een winkel
voorkomende voor de uitstalling en de verkoop van
detailhandelsartikelen bedoelde oppervlakt; dit is in het
algemeen de 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
winkelvloeroppervlakte kan zich zowel inpandig als in open
lucht bevinden
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−

−

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 evenals van de door personeel bediende
diepvries- en koelcellen
de andere technische en sociale lokalen die horen bij het
functioneren van de handelsfunctie.

De oppervlakte gebruikt voor de ontsluiting van het terrein en
het parkeren en de circulatie van het verkeer op het terrein
behoort hier niet toe.

Voor bestaande handelszaken met een bruto vloeroppervlakte
groter of gelijk aan 300 m², is ook her(nieuw)bouw mogelijk met
maximaal 15% toename in bruto vloeroppervlakte op het huidige
bedrijfsperceel/percelen.

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
− woongebied met landelijk karakter.
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ontwerp grafisch plan: beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel N6 - overzichtsplan
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

Art. 1: woongebied met beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel
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Art. 1: woongebied met beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel
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ontwerp grafisch plan: beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel N6 - detailplan 2
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ontwerp grafisch plan: beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel N6 - detailplan 3
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

Art. 1: woongebied met beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel
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bestaande en juridische toestand: overige elementen - beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel N6
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1

verordenende stedenbouwkundige voorschriften

toelichting

NATUURGEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: NATUUR

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling
en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos en
waterberging.

In het natuurgebied is de hoofdfunctie natuur. Recreatief
medegebruik is een ondergeschikte functies in het natuurgebied.
Ondergeschikt betekent ‘van betrekkelijk minder grote
betekenis’. Recreatief medegebruik laat toe dat bepaalde zones
in het natuurgebied afgeschermd kunnen worden, en niet
toegankelijk zijn voor het publiek omwille van de natuurwaarde.

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, landschapswaarden en van de
structuurkenmerken van de beeksystemen en van het
waterbergend vermogen van de beekvallei zijn toegelaten.

Onder bos wordt begrepen ecologisch beheerd bos zoals
bedoeld in het Bosdecreet in artikel 18 en volgende.
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.
In het gebied zijn uitsluitend gebouwen toegelaten die
noodzakelijk zijn voor het beheer van of het toezicht op het
betrokken natuurgebied, op voorwaarde dat ze niet samen
gebruikt worden als woonverblijf. Het gaat om gebouwen en
constructies met een beperkte omvang (schuilplaats, bergplaats
voor materiaal…). Een dergelijke bebouwing kan slechts
toegelaten worden voor zover ze landschappelijk inpasbaar is.

Voor zover ze de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het
gebied niet in het gedrang brengen en voor zover de technieken
van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden, zijn ook
werken, handelingen en wijzigingen toegelaten 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

Waterbeheersing is een nevengeschikte functie in dit gebied.
Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het beheersen van overstromingen buiten de natuurlijke
overstromingsgebieden of het voorkomen van wateroverlast
buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de
stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als
afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling van de
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−

−

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.

Hierin begrepen zijn ook werken, handelingen en wijzigingen die
nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of
het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke
overstromingsgebieden en dit voor zover de technieken van
natuurtechnische milieubouw worden gehanteerd en de
waterbuffering landschappelijk wordt ingepast.

Landbouw en recreatief medegebruik zijn ondergeschikte
functies. 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.
− het aanbrengen van afsluitingen gericht op het gebruik van
het gebied voor landbouw of hobbylandbouw.

vergunningsaanvragen voor bovenvermelde werken,
handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen.
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.
Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk
maken bestaat onder meer uit: toegangspoortjes, wegwijzers,
verbodsborden, wegafsluitingen enz.
Kleinschalige infrastructuur voor natuureducatie is bijvoorbeeld:
informatieborden, verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten
enz.
Kleinschalige infrastructuur voor recreatief medegebruik:
zitbanken, picknicktafels, vuilnisbakken enz.
Niet-gemotoriseerd verkeer is onder meer: wandelen, fietsen,
paardrijden enz.
Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een
waterdoorlatende verharding.
Onder openbare wegen worden ook verkeersveilige fietspaden
begrepen.
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ARTIKEL 2

ONTGINNINGSGEBIED
MET NABESTEMMING NATUURGEBIED

ARTIKEL 2.1.

ONTGINNINGSGEBIED (GRONDKLEUR)
2.1.1.

GEBIEDSCATEGORIE: ONTGINNING

Bestemming

Het gebied is bestemd voor de ontginning van leem.
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het winnen en mechanisch behandelen van leem zijn
toegelaten voor zover het tijdelijke infrastructuur betreft.
Verwerking van het leem is uitgesloten.
Als het noodzakelijk is voor de ontginning van leem en/of de
kwalitatieve inrichting met het oog op de nabestemming van het
gebied, is het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van
bestaande ondergrondse transportleidingen eveneens
toegelaten.
Voorafgaand aan de eigenlijke ontginning is landbouwgebruik in
het gebied toegelaten, overeenkomstig de voorschriften voor de
zone ‘nabestemming bouwvrij agrarisch gebied’.

Het gebied is bestemd voor de winning van
oppervlaktedelfstoffen, waarbij:
 het gebied als tijdelijke hoofdfunctie de ontginning van
primaire delfstoffen, met name leem, krijgt overeenkomstig
de wetgeving inzake de ontginning van delfstoffen;
 het gebied onmiddellijk voor ontginning kan worden
aangesneden;
 tijdelijke infrastructuur voor de ontginningsactiviteit en de
mechanische behandeling van de ontgonnen delfstoffen is
toegelaten. Die constructies dienen na ontginning te worden
verwijderd. Het bouwen van gebouwen en het plaatsen van
installaties voor de verwerking van oppervlaktedelfstoffen is
niet toegestaan.
De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor
bedrijfsgebouwen moet hierover de nodige informatie bevatten.
Mechanische behandeling: daaronder wordt onder meer
verstaan zeven, mengen, breken …
Verwerken: daarmee wordt bedoeld de ontwikkeling van een
nieuw product op basis van het ontgonnen leem, bijvoorbeeld.
baksteen.

2.1.2.

Inrichting

Bij het ontginnen moet de ruimtelijke, landschapsecologische en
milieuhygiënische impact van de ontginning op het gebied en de
omgeving geminimaliseerd worden.
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De volgende voorwaarden worden opgelegd aan de
ontginningsactiviteit:
− de ontginningsactiviteiten moeten worden gebufferd
teneinde visuele verstoring en milieuhinder naar de
omgeving te beperken.
− de toegelaten ontginningsdiepte is beperkt tot 11m.
− het heropvullen van het terrein dient te gebeuren rekening
houdend met de nabestemming.
− na heropvulling moet het oorspronkelijk reliëf hersteld zijn,
behoudens beperkte afwijkingen in functie van de realisatie
van de nabestemming.
De aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor
ontginning bevat de nodige informatie over de fasering van de
ontginning, de eindafwerking met het oog op de nabestemming
en de toepassing van de inrichtingsbepalingen.

2.1.3.

Om de landschappelijke samenhang met de omgeving en de
waterhuishouding in en om het gebied te herstellen, is herstel
van het oorspronkelijke reliëf nodig. In de deelzone met
nabestemming ‘recreatie- en sportgebied’ mag het reliëf worden
genivelleerd om sportterreinen vlak aan te leggen. De overgang
naar het omliggende maaiveld moet met een natuurlijke helling
worden uitgevlakt (geen taluds). In de deelzone met
nabestemming ‘natuur’ zijn wijziging ten opzichte van het
oorspronkelijke reliëf toegelaten in functie van het creëren van
ecologische gradiënten, het herstel van de structuurkenmerken
van de waterloop, het beheersen van overstromingen en/of het
verleggen van de openbare wegen.

Beheer

Van zodra een ontginningsfase is afgelopen, moet de grond
terug worden aangevuld met het oog op de realisatie van de
nabestemming en tot maximaal het oorspronkelijke maaiveld.
De nabestemmingen gaan in vanaf het ogenblik dat de gronden
in de betreffende ontginningsfase volledig zijn aangevuld.
ARTIKEL 2.2.

De reglementering met betrekking tot bodemsanering en
bodembescherming worden verschillende saneringsklasses
gehanteerd, al naargelang het beoogde landgebruik. Er gelden
andere normen wat betreft de gezondheid van de bodem in
natuurgebied, landbouwgebied en recreatiegebied. Omdat de
stedenbouwkundige voorschriften van dit RUP toelaten dat in de
zone met nabestemming recreatie de niet-ingenomen delen door
landbouw worden gebruikt, moet aan de ontginning een
opvulling worden opgelegd die rekening houdt met de meest
strenge klasse nl. landbouw.

NABESTEMMING NATUURGEBIED

Waar nog geen uitgravingen of tijdelijke opslag is gebeurd, is het
oorspronkelijke maaiveld gelijk aan het huidige maaiveld.
Waar dergelijke uitgravingen wel aanwezig zijn moet het
maaiveld hersteld worden zoals dit het geval was voor de
uitgraving of tijdelijke opslag.
GEBIEDSCATEGORIE: NATUUR

Bij het ingaan van de nabestemming, gelden de voorschriften
voor ‘natuurgebied’ overeenkomstig artikel 1.

6/14

ARTIKEL 3

ONTGINNINGSGEBIED
MET NABESTEMMING RECREATIE- EN SPORTGEBIED

ARTIKEL 3.1.

ONTGINNINGSGEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: ONTGINNING

De voorschriften cfr. artikel 2.1. zijn van toepassing.
ARTIKEL 3.2.

NABESTEMMING RECREATIE- EN SPORTGEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: RECREATIE

3.2.1. Bestemming
Het gebied is bestemd voor dagrecreatie en voor opleidings- en
trainingsfaciliteiten in open lucht voor niet-geluidshinderlijke
buitensporten.
Laagdynamisch recreatief en competitief medegebruik is
toegelaten.
Het gebruik van het terrein voor evenementen en/of wedstrijden
waarop in totaal meer dan 1.000 deelnemers en bezoekers
worden verwacht per dag, is verboden.
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het realiseren van de bestemming, zijn toegelaten
behoudens de specifieke voorschriften zoals opgenomen in
deelzones A en B.
De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn
eveneens toegelaten:
− de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van
de natuur en het natuurlijk milieu en van de
landschapswaarden;
−
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutsleidingen. Bestaande openbare
wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor
zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het
leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en

Het gebied is in eerste instantie bedoeld als training- en
opleidingsscentrum voor nationale en/of regionale
sportfederaties. Het betreft bijvoorbeeld de uitbreiding van het
aanpalende nationaal sporttechnisch voetbalcentrum op
grondgebied van Tubize. Bijkomend gebruik door lokale
sportclubs is mogelijk. De overige ruimte kan ingevuld worden
voor dagrecreatie zijnde golfterreinen,
De klassieke motorsporten en vliegtuigsporten worden
uitgesloten omwille van het geluidsproducerend karakter van de
gebruikte ontploffingsmotoren. Sporten met bijvoorbeeld een
geruisloze elektromotor kunnen worden toegelaten.
Het laagdynamisch karakter van dit recreatie- en sportgebied
staat voorop. Het gebied kan niet worden ontwikkeld met het
oog op gebruik als stadion of wedstrijdomloop in regelmatig
competitieverband op bovenlokaal niveau. Dit kan enkel
sporadisch. Daarom worden dergelijke wedstrijden en
evenementen in principe verboden.
Werken of handelingen nodig of nuttig voor het realiseren van
de bestemming zijn o.a. maatregelen i.f.v. de retentie van
hemelwater, nutsvoorzieningen (leidingen,
electriciteitscabine,…) enzovoort.
De delen die niet door de sport- en trainingsfaciliteiten zijn
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−
−
−

het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de
volksgezondheid.
invullingen als gemengd open ruimtegebied
overeenkomstig de voorschriften art. 2.4.
het gebruik als tuin of parkeerplaats voor omliggende
woningen
het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op
het al dan niet toegankelijk maken van het gebied,
natuureducatie of recreatief medegebruik, waaronder het
aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor nietgemotoriseerd verkeer, gebouwen en constructies gericht
op het toeristisch, recreatief of educatief medegebruik.

Zijn niet toegelaten:
−
fitnessruimte
−
horeca, behoudens een niet-publieksgerichte kantine
voor werknemers en sporters en/of een kleinschalige
publieksgerichte drank- en eetgelegenheid als
ondergeschikt onderdeel van een lokaal toeristischrecreatief knooppunt
−
permanente grootschalige tribunes
−
gebouwen geheel of gedeeltelijk bedoeld voor kantoren,
administratie, verblijf.

ingenomen, kunnen worden gebruikt als landbouw- of
groengebied, al dan niet gecombineerd met recreatief
medegebruik voor wandelaars en fietsers.

De delen die niet door de sport- en trainingsfaciliteiten zijn
ingenomen, kunnen worden gebruikt als landbouw- of
groengebied, al dan niet gecombineerd met recreatief
medegebruik voor wandelaars en fietsers, of als tuin horende bij
een voorliggende woning.

Hotels, restaurants of cafés zijn uitgesloten. Enkel drank- en
eetgelegenheid die hoort bij het gebruik als kantoor- of
opleidingscentrum (kantine) en/of onderdeel uitmaakt van een
toeristisch-recreatief knooppunt is toegelaten. Het ‘reca’gedeelte moet daarbij een ondergeschikte functie zijn, t.t.z. niet
de enige functie (bv. naast fietsverhuur, - herstelling,
infobalie,…) en niet op zichzelf functionerend (bv. qua
openingsuren, toegankelijkheid,…).

3.2.2. Inrichting
Het gebied moet op zo een wijze worden ingericht dat een
maximale samenhang ontstaat met het aanpalende nationaal
sporttechnisch voetbalcentrum op grondgebied van Tubize, en
een kwaliteitsvolle geleidelijke landschappelijke overgang wordt
gecreëerd met de omgevende open ruimte.

Deze samenhang uit zich onder andere door de gebouwen voor
kantoren, administratie, verzorging maximaal te voorzien in het
zuiden van het plangebied, aansluitend bij het nationaal
sportcentrum en de bestaande bebouwing langsheen
Bergensesteenweg en door de bebouwingsgraad en
gebruiksintensiteit noord- en westwaarts af te bouwen.

Voor zover een vergunningsaanvraag niet het volledige gebied
voor sport- en recreatie beslaat, moet bij elke
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor de aanleg van
een nieuw terrein, gebouw of constructie, of de heropbouw en/of

In de inrichtingsstudie moet het volledige gebied voor sport- en
recreatie worden opgenomen.
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verplaatsing er van een inrichtingsstudie worden gevoegd voor
het gehele gebied. 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
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, sportterreinen en verhardingen
ten opzichte van de omliggende bestaande of reeds
vergunde gebouwen, terreinen en verhardingen
− 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 terreinaanleg met inzicht in de verhardingen,
beplantingen en verlichting.
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 en
de goede plaatselijke ruimtelijk ordening, onder andere rekening
houdend met:
− de landschappelijke samenhang en overgang naar het
omliggende open ruimtegebied, vooral wat betreft de
inplanting en visuele inpassing van sport- en
parkeervoorzieningen en bijhorende gebouwen en
constructies, en de globale landschapsaanleg met
structuren van kleine landschapselementen die doorlopen in
de omgevende open ruimte
9/14

−
−

−

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

Het gehele gebied moet op dusdanige wijze worden ingericht dat
één samenhangend landschappelijk geheel wordt bekomen.
Bijzondere aandachtspunten zijn:
− door doorlopende structuren van kleine
landschapselementen en de inrichting van niet-benutte
ruimte als graslanden moet een geleidelijke overgang wordt
gecreëerd naar de achterliggende open ruimte
− opgaande constructies zoals gebouwen, afdaken,
sporttoestellen en dergelijke moeten door de structuren van
kleine landschapselementen en kleine groepen van bomen
en heesters landschappelijk worden ingepast
− de landschappelijke impact van afsluitingen, vangnetten en
verlichtingsmasten moet door een transparant karakter en
neutraal kleurgebruik beperkt worden
− er moet streekeigen beplanting worden gebruikt.
De ontsluiting van de sportvoorzieningen voor gemotoriseerd
wegverkeer dient te gebeuren via het aanpalende
voetbalcentrum (grondgebied Tubeke). Enkel een kleinschalige
parking voor bewoners en/of een toeristisch-recreatief
knooppunt kan via Kleine Molenstraat ontsluiten.

Richtinggevend wordt meegegeven dat een parking tot 20
wagens als kleinschalige parking kan worden beschouwd.

In het gebied worden twee deelzones onderscheiden, om een
geleidelijke landschappelijke overgang naar de open ruimte en
maximale bundeling van harde infrastructuren te
bewerkstelligen.

Ook binnen deze deelzones blijft het principe van maximale
samenhang met het aanpalende nationaal sporttechnisch
voetbalcentrum op grondgebied van Tubize en een
kwaliteitsvolle geleidelijke landschappelijke overgang naar de
omgevende open ruimte van toepassing.

Deelzone voor bebouwing en harde sportinfrastructuur
A
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(overdruk)
De sportvelden en permanente sportterreinen met verhardingen,
en constructies, de ontsluitingswegen en parkings voor
gemotoriseerd verkeer, en de bijhorende kleinschalige
constructies en gebouwen zijn enkel toegelaten in deze
deelzone.
De totale grondoppervlakte van wegenis, parking, gebouwen,
tribunes en afdaken is beperkt tot max. 20% van de deelzone.

De niet-verharde delen en de delen die niet als sportterreinen of
parkeerruimte zijn aangewend, dienen als groene ruimte met
streekeigen soorten te worden aangelegd.

Naast de gebouwen die onderdeel uitmaken van het volledige
gebied voor recreatie en sport, kunnen ook (delen van) de
parking, sportvelden en –pistes die in het achterliggende gebied
zijn voorzien in dit deel van het gebied liggen.
In dit deel van het recreatie- en sportgebied kunnen ook
gebouwen en constructies worden voorzien i.f.v. een toeristischrecreatief knooppunt (bv. fietsinrijpunt, toeristisch infokantoor).
Naast bergruimte voor sport- en onderhoudsmateriaal, en
sanitaire ruimte voor sporters, zijn ook kleinschalige gebouwen
en constructies toegelaten voor toeschouwers van trainingen en
toeschouwers van lokale sportclubs die het gebied
medegebruiken (kantine, afdaken, kleine tribunes). Het lokale en
kleinschalige karakter moet blijken uit het aantal, de oppervlakte
en de hoogte van de gebouwen en constructies. Daarbij kan
richtinggevend worden gesteld dat een clubgebouw voor een
lokale sportclub (kantine, kleedruimten en opslag) max. 250 m²
bedraagt met een hoogte van max. 3,50m.
Onder gebouwencomplex wordt een functioneel geheel
bestaande uit fysiek niet met elkaar verbonden gebouwen
verstaan.

De maximale hoogte van gebouwen en constructies is 12m t.o.v.
het peil van de Bergensesteenweg ter hoogte van de rooilijn.

De bouwhoogte wordt gemeten vanaf het maaiveld van N6.

De plaatsing van de gebouwen is vrij, binnen volgende
beperkingen:
− min. 21 m uit de as van de Bergensesteenweg
− ten opzichte van de aangrenzende woongebieden en
percelen met bestaande vergunde woningen is de

De vrijheid van plaatsing van bebouwing moet passen binnen
het principe van maximale samenhang. Dit principe houdt in dat
de meeste en omvangrijkste bebouwing bij voorkeur wordt
geclusterd bij de bestaande bebouwing langs Bergense-
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bouwhoogte beperkt in verhouding tot de afstand tot de
aangrenzende woongebieden en perceelsgrenzen (45°regel)
Van voorgaande bepalingen inzake plaatsing en hoogte van
gebouwen kan worden afgeweken in functie van een
harmonische aansluiting op bestaande bebouwing.

B

steenweg en de bebouwing van het nationaal voetbalcentrum.
De 45° regel is bedoeld om schaduwwerking en grote schaalbreuken in het bebouwd weefsel te vermijden. Deze regel houdt
in dat de maximale bouwhoogte gelijk is aan de afstand ten
opzichte van de perceelsgrens.

Deelzone voor sportief gebruik en dagrecreatie in de open
ruimte (overdruk)
In deze deelzone moet het open ruimte karakter overheersen.
Deze open ruimte is als groengebied met graslanden, bossages
en kleine landschapselementen ingericht. Werken, wijzigingen ,
constructies, infrastructuur, paden en pistes zijn toegelaten in
functie van sportief gebruik en dagrecreatie.

Het is de bedoeling om met de inrichting van dit gebied een
geleidelijke overgang naar de open ruimte van Stasbeekvallei te
realiseren zonder dat hiervoor een bijkomende strakke
bufferzone nodig is.
Deze zone kan worden ingericht voor sporten zoals
mountainbike, electrobike, golf,… .. Reliëfwijzigingen zoals
heuveltjes en uitgegraven elementen kunnen worden
gemaskeerd door de bossages en kleine landschapselementen.

Verbinding voor langzaam verkeer (symbolisch, overdruk)
Doorheen het gebied moet minstens één trage weg worden
aangelegd tussen Bergensesteenweg enerzijds en anderzijds
een trage weg en/of Veroonslinde in het achterliggende open
ruimte gebied. Deze trage weg moet een nuttige breedte van
minstens 2,40m hebben en te allen tijden publiek toegankelijk
zijn.
Het voorkeurtracé van deze trage weg is indicatief aangeduid op
het grafisch plan. Er kan worden afgeweken van dit tracé ten
behoeve van een optimale inpassing van de sportinfrastructuur,
vanuit het oogpunt van een compact ruimtegebruik, de logische
functionele onderlinge samenhang van de verschillende
terreinen, constructies en gebouwen en/of de landschappelijke
inpassing ervan.

Het tracé ligt ter hoogte van en sluit aan op Kleine Molenstraat
en loopt zowel door deelzone A als deelzone B..
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ARTIKEL 4

ONTGINNINGSGEBIED
MET NABESTEMMING GEMENGD OPEN RUIMTE GEBIED

ARTIKEL 4.1

ONTGINNINGSGEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: ONTGINNING

De voorschriften cfr. artikel 2.1. zijn van toepassing.
ARTIKEL 4.2

NABESTEMMING GEMENGD OPEN RUIMTE GEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: OVERIG GROEN

4.2.1. Bestemming
Binnen dit onbebouwde gebied zijn natuurbehoud, bosbouw,
landschapsbouw, landbouw en recreatief gebruik van de open
ruimte nevengeschikte functies. Alle werken, handelingen en
wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn
toegelaten, met uitzondering van het oprichten van gebouwen.

Deze zone fungeert als een open groengebied tussen het
gebied voor recreatie en sport en de landbouwruimte in de vallei
van Stasbeek. Het gebied wordt vormgegeven als gemengd
open ruimtegebied en krijgt een laagdynamische recreatieve
nevenbestemming. Het herstel en de versterking van de
landschappelijke kwaliteiten zijn een belangrijk uitgangspunt bij
alle ingrepen in het gebied.

Voor zover de landschappelijke draagkracht van het gebied niet
wordt overschreden zijn, in uitzondering op het onbebouwde
karakter van het gebied, de volgende werken, handelingen en
wijzigingen toegelaten:
− het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
de sociale, educatieve of recreatieve functie van het gebied,
waaronder sanitaire gebouwen of schuilplaatsen van één
bouwlaag met een oppervlakte van ten hoogste 100 m² met
uitsluiting van elke verblijfsaccomodatie
− Kleinschalige constructies, infrastructuur, paden en pistes
zijn toegelaten in functie van sportief gebruik en
dagrecreatie
− het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutsleidingen. Bestaande openbare
wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor

Het openruimtegebied is in principe een bouwvrij gebied. In het
gebied zijn uitsluitend gebouwen toegelaten die noodzakelijk zijn
voor het beheer van het gebied, op voorwaarde dat ze niet
gebruikt kunnen worden als woonverblijf. Het gaat om gebouwen
en constructies met een beperkte omvang (schuilplaats,
bergplaats voor materiaal ...). Een dergelijke bebouwing kan
slechts toegelaten worden voor zover de landschappelijke
kwaliteit als openruimtegebied niet wordt aangetast.
Tot kleinschalige infrastructuur voor de sociale, educatieve of
recreatieve functie van het gebied worden gerekend:
− speeltuigen, speelbossen en speelweiden, een (overdekte)
picknickplaats, zitbanken, vuilnisbakken, beperkte sanitaire
voorziening ...
− toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden,
wegafsluitingen, informatieborden, verrekijkers,
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−

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
het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
het gebruik van het gebied voor landbouw of
hobbylandbouw.

−

knuppelpaden, vogelkijkhutten ...
paden voor niet-gemotoriseerd verkeer: wandelen, fietsen,
paardrijden…. Verharde paden worden bij voorkeur
aangelegd in een waterdoorlatende verharding.

Kleinschalige infrastructuur voor landbouw of hobbylandbouw
betreffen constructies zoals schuilhokken, afsluitingen.

4.2.2. Inrichting
In dit gebied moet het open ruimte karakter overheersen. De
sportinfrastructuur en recreatievoorzieningen zijn beperkt tot
onverharde paden, pistes en kleinschalige constructies en
infrastructuur doorheen de open ruimte. Deze open ruimte is als
groengebied met graslanden en kleine landschapselementen
ingericht en/of in gebruik als landbouwgronden.

Het is de bedoeling het reliëf naar de vallei van Stasbeek
zichtbaar te maken. Vergunningsaanvragen voor permanente
bebossing moeten met de nodige omzichtigheid beoordeeld
worden aangezien.

Bijkomend gelden volgende beperkingen:
− geen of enkel afsluitingen met paal en draad, al dan niet
gecombineerd met beplanting
− geen verlichtingsmasten hoger dan 3m
− geen reclamevoorzieningen

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:
− ontginningsgebied met nabestemming agrarisch gebied
− woonreservegebied.
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ontwerp grafisch plan - ontginningsgbied stasbeek
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

Art 1: natuurgebied

Art. 4: ontginningsgebied met nabestemming gemengd open ruimte gebied

contour deelplan

Art. 2: ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied
Art. 3: ontginningsgebied met nabestemming recreatie- en sportgebied

A

deelzone voor bebouwing en
harde sportinfrastructuur (overdruk)

B

deelzone voor sportief en recreatief
medegebruik van de open ruimte (overdruk)

verbinding voor langzaam verkeer (symbolisch, overdruk)
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B

bron: ondergrond cadmap 2012
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bestaande en juridische toestand: overige elementen - ontginningsgbied stasbeek
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP

waterloop volgens de atlas van de waterlopen

verkavelingen (verkavelingsnr/datum vergunning)

contour deelplan

voetweg volgens de atlas van buurt- en voetwegen
verdwenen voetweg volgend de atlas van buurt- en voetwegen
buurtweg volgens de atlas van buurt- en voetwegen
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bestaande feitelijke toestand - ontginningsgbied stasbeek
0

provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
situering deelplan
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bron: ondergrond googlesatelite februari 2013
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bestaande feitelijke toestand: gewestplan - ontginningsgbied stasbeek
0

provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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bron: ondergrond topografische kaart raster-kleur opname 1991-2005, gewesplan 01-01-2002 AGIV
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bestaande feitelijke toestand: relevante BPA's en RUP's - ontginningsgbied stasbeek
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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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 - ontginningsgbied stasbeek
provincie vlaams-brabant - afbakening halle - RUP
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contour deelplan
van de categorie “wonen”
naar de categorie "bos", “overig groen”
of "reservaat en natuur"

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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