PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Directie infrastructuur
dienst ruimtelijke ordening
Vragen naar
Telefoon - fax
e-mail
Dossiernummer

Shary Heuninckx

datum

April 2010

shary.heuninckx@vlaamsbrabant.be
PRJ-2008-05-RUP-PLA2

verordenende deel: stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan

NV Hof Ter Molleken te Gooik
30/46

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

Sanne Vervalle
ruimtelijk planner

Definitief vastgesteld door de Provincieraad op 1 juni 2010
Van raadswege:

Marc COLLIER
provinciegriffier

Vic LAUREYS
voorzitter

31/46

12.
Algemene
bepalingen

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Binnen de perimeter van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan is
slechts één bedrijf toegestaan en moeten de gebouwen en
constructies in harmonie zijn met het landschap.
Water

Toelichting

De opvang van hemelwater dient te gebeuren conform de meest
recente gewestelijke en provinciale verordeningen inzake
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffer-voorzieningen
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Landschappelijke inkleding
Bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor
werken in het plangebied dient telkenmale een nota
landschappelijke inkleding worden gevoegd. Deze nota
verduidelijkt hoe de site landschappelijk wordt geïntegreerd in de
omgeving. In functie hiervan kunnen overal op de site hagen en
bomen (solitair of in groep) worden geplant bestaande uit
streekeigen soorten.

Deze nota landschappelijke inkleding is een
louter
informatief
document
dat
de
vergunningverlener kan assisteren bij het
beoordelen van de landschappelijke inpassing.
Het bedrijf is gelegen in het typische landschap
van het Pajottenland.
De karakteristieken van dit landschap dienen te
worden gerespecteerd.

Natuurtechnische werken
Binnen de zones van artikels 3, 4 en 5 zijn alle werken toegelaten
in functie van de bekkenwerking van de Zuunbeek, met inbegrip
van afgravingen in functie van de waterhuishouding.
Overdruk: groenbuffers
Constructies en gebouwen dienen ingebufferd te worden door
hagen en bomen (solitair of in groep) bestaande uit streekeigen
soorten. De groenbuffer dient wel een aaneengesloten geheel te
vormen en minstens 1m breed te zijn.
Per groenbuffer is één doorsteek toegelaten van maximaal 4m
breedte. Deze doorsteken dienen louter voor de ontsluiting van de
aanliggende gebieden voor agrarische activiteiten en de
paardensportactiviteiten en mogen de visuele waarde van de

In functie van de bekkenwerking van de
Zuunbeek is het opportuun om bepaalde delen
van deze zones af te graven in functie van de
waterhuishouding van het bekken.
De groenbuffer dient de aanwezige constructies
en gebouwen binnen de perimeter van het RUP
adequaat af te schermen van het omliggende
landschap.
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groenbuffer niet benadelen.
Deze groenbuffers dienen te worden gerealiseerd, uiterlijk in het
eerste plantseizoen na het verlenen van een stedenbouwkundige
vergunning voor een aanvraag binnen de perimeter van het RUP.

Toelichting

Overdruk: rietveld
Op de zone aangeduid voor rietveld, is de aanleg van een
kleinschalige waterzuivering toegelaten.
De aanleg van deze waterzuivering is verplicht en geldt als
opschortende voorwaarde voor nieuwe stedenbouwkundige
vergunningen binnen de perimeter van het RUP.
Overdruk: natuurlijke zandscheider
In deze zone is de aanleg van een vijver toegelaten die dient voor
de opvang van het zand, meegevoerd door het regenwater, van
de hogerop gelegen looppistes. Het effluent van de zandscheider
stroomt door naar het rietveld.
De aanleg van deze natuurlijke zandscheider is verplicht en geldt
als opschortende voorwaarde voor nieuwe stedenbouwkundige
vergunningen binnen de perimeter van het RUP.
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Zone voor
gebouwen

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Artikel 1

Toelichting

§ 1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor gebouwen in functie van de manege.
§ 2 Inrichting
Algemene inrichtingsprincipes
Materiaalgebruik
De gekozen materialen en de kleur van de materialen moeten een
optimale esthetische integratie van de bedrijfsgebouwen
garanderen in hun omgeving.

De manege is gelegen in het glooiende
landschap van het Pajottenland. Het historische
voorkomen van de vierkantshoeve in het
landschap moet gerespecteerd worden.
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Specifieke inrichtingsprincipes:
Symbool X
Binnen dit gebouw worden volgende functies ingericht:
stallingen, opslagplaatsen/bergruimtes, clubhuis, kantooren personeelsruimten, logiesvoorzieningen, 1
woongelegenheid voor de zaakvoerder en 1
woongelegenheid voor het personeel.
De logiescapaciteit wordt beperkt tot maximaal 60
bedden. De logies staan enkel in functie van de
paardensport of landbouwklassen.

De typische verschijningsvorm van de vierkantshoeve met
zijn ommuringen en geplaveide binnenplaats moet
bewaard blijven

Toelichting

Het clubhuis staat in functie van de
paardensportactiviteiten en kan niet als een
volwaardige horecazaak uitgebouwd worden.
De logies dienen voor het aanbieden van
sportkampen of landbouwklassen gerelateerd
aan de activiteiten op de manege. Het aanbieden
van een hotel- of bed & breakfast-aanbod is niet
toegelaten.
Ter bescherming van de verschijningsvorm zijn
volgende richtlijnen aangewezen, gebaseerd op
de uitvoerige beschrijving van de vierkantshoeve
in :” De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975:
Inventaris van het cultuurbezit in België,
Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde,
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N,
Gent”:
De hoeve dient een ruim en gesloten geheel te vormen;
Het binnenplein dient geplaveid te zijn met kasseistenen;
De gebouwen dienen opgetrokken in baksteen , afgedekt
met pannen zadeldaken;
De inrit van de vierkantshoeve dient onder een zadeldak,
gevat tussen de gebouwen;
Het materiaalgebruik dient aan te sluiten op de
bestaande en historische materialen;
In de bedaking is het enkel toegelaten van
raamopeningen te voorzien naar het binnenplein toe;
Indien het ge val van herbouw, dient het nieuw
gebouwde dezelfde verschijningsvorm en materialen te
bevatten als het oorspronkelijk gebouw;
De historische ommuringen van de vierkantshoeve
dienen in hun huidige vorm bewaard te worden;

35/46

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Symbool Y
Dit gebouw dient ingericht als een overdekte piste.
De bouwhoogte bedraagt maximaal 8,00m ten opzichte
van het huidige vloerpeil van de overdekte piste.

Toelichting

Dit betekent dat de uitbreiding van de piste
verder ingegraven dient te worden in de helling.
Op die manier zal de uitbreiding van het gebouw
slechts beperkt (1 à 2m) boven het maaiveld
uitkomen waardoor een optimale integratie in het
landschap bekomen wordt.

Alle overige gebouwen:
De overige gebouwen dienen ingericht te zijn als stalling,
opslagplaatsen (voor stro, mest, afval van de looppistes,
grondstoffen) en bergruimten.
De stallingen en andere aanhorigheden dienen een
harmonisch geheel te vormen met de historische
vierkantshoeve;
De bouwhoogte bedraagt maximaal 6,00m ten opzichte
van het maaiveld.
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Zone voor
paardensportactiviteiten
in open lucht.
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Artikel 2

Toelichting

§ 1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor paardensportactiviteiten in open
lucht. Groenvoorzieningen vormen de nevenbestemming.
§ 2 Inrichting
Algemene inrichtingsprincipes
De stapelhoogte is beperkt tot 5,00m.
Lichtmasten kunnen enkel geplaatst worden rondom
de looppistes. De lichten van deze lichtmasten dienen
gericht te zijn naar de looppistes. De maximale hoogte
van de lichtmasten bedraagt 10,00m.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Specifieke inrichtingsprincipes:

Toelichting

Zones met overdruk verhardingen

Deze zones worden ingericht in functie van de aan-en
afvoer van paarden, materialen en grondstoffen, als
terras voor het clubhuis en als binnenplaats.
Deze zones kunnen volledig verhard worden in niet
waterdoorlatende materialen.
De plaveien op de binnenplaats dienen behouden te
worden.
Het is niet toegelaten hierbinnen nieuwe gebouwen of
constructies op te richten,, met uitzondering voor het
bestaande clubhuisterras.

Het clubhuis en het terras staan enkel in functie
van de paardensportactiviteiten. Het is
verboden een volwaardige horeca-functie uit te
bouwen.

Zones zonder overdruk
Deze zones worden ingericht in functie van de
paardensportactiviteiten. Het betreft twee
buitenlooppistes en één stapmolen.
Verhardingen kunnen enkel in functie van de
paardensportactiviteiten en dienen te bestaan uit
waterdoorlatende materialen.
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Zone voor private
parkeerplaatsen

Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften
Artikel 3

Toelichting

§ 1 Bestemming

Deze zone is bestemd voor het parkeren van de wagens van de
bezoekers aan de manege.

Door
het
beperken
van
het
aantal
parkeerplaatsen, wordt het laagdynamische
karakter van de manege benadrukt.

§ 2 Inrichting
De gehele zone mag verhard worden met waterdoorlatende
materialen. Het gebruik van niet-waterdoorlatende materialen is
niet toegestaan. Het maximale aantal voorziene parkeerplaatsen
is beperkt tot 50 personenwagenequivalenten.

Het gebruik van waterdoor-latende materialen
zorgt voor een maximale afwatering van het
hemelwater.

Binnen deze zone zijn alle vormen van bebouwing verboden.
Landschappelijke inpassing
Per 10 voorziene parkeerplaatsen moet minimum 10m²
groenoppervlakte voorzien worden met inbegrip van minimaal 1
hoogstammige streekeigen boom.

De bestaande wilgenrij telt niet
groenoppervlakte voor de parking.

mee

als

39/46

Zone voor
agrarisch gebruik
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Artikel 4

Toelichting

§ 1 Bestemming

Deze zone is bestemd voor het beoefenen van landbouw in de
ruime zin. Alle werken, handelingen, wijzigingen die nodig zijn
voor het uitvoeren van landbouwactiviteiten en het houden en
verzorgen van paarden zijn toegelaten.

Binnen deze gebieden kunnen de gronden niet
aangewend worden voor recreatie. Het agrarisch
gebruik mag wel in functie staan van het houden
en verzorgen van de paarden van de manege
(graasweide).

§ 2 Inrichting
Algemene inrichtingsprincipes:
Toegelaten constructies:
Schuilhokken, rietveld, ….
Serres en stallen zijn niet toegelaten.
Volgende voorwaarden zijn van toepassing:
Een gedegen landschappelijke inpassing van de
constructies.
Louter in functie van de doorgang van de paarden naar de
weiden, kunnen verhardingen worden aangelegd. Deze
verhardingen dienen te worden uitgevoerd in
waterdoorlatende materialen..

Deze verhardingen staan in functie voor de
toegang tot de weiden voor de paarden.
Onverharde paden zouden het toegangspad snel
herleiden tot een kapotgetreden modderpad.

De zone dient te worden aangewend voor de landschappelijke
integratie van de manege. Hiertoe kunnen overal in de zone
streekeigen groen of kleine landschapselementen worden
voorzien die de visuele integratie van de manege in de omgeving
kunnen versterken
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Specifieke inrichtingprincipes:

Toelichting

Zone A
Symbolische overdruk: toegang weide
De weide kan van maximaal 1 ontsluiting worden voorzien vanaf
de Ter Mollekenstraat. Deze toegang heeft een breedte van
maximaal 3m.

Zone B
Deze zone is in functie van de komvorming voor de
overstromingsproblematiek van de Zuunbeek.
Het oprichten van constructies of bouwwerken is niet toegelaten.
In functie van de komvorming kan deze zone afgegraven worden
tot het initieel maaiveld.

In geval van overstromingen, zorgt deze zone als
natuurlijk
overstromingsgebied
voor
extra
bufferende capaciteit.

Het aanleggen van verhardingen is niet toegelaten.
De bestaande landschappelijke elementen aan de noordrand van
de zone dienen behouden te blijven.
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Zone voor
natuurontwikkeling
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Artikel 5

Toelichting

§ 1 Bestemming

Deze zone is bestemd voor een natuurontwikkeling bestaande uit
streekeigen groen dat de loop van de Zuunbeek accentueert.

Deze zone kan volledig aangewend worden voor
het landschappelijk versterken van de Zuunbeek.

§ 2 Inrichting
Algemene inrichtingsprincipes:
Binnen deze zone kunnen nieuwe streekeigen groenelementen
aangeplant worden die de lineariteit benadrukken van de
Zuunbeek. Tevens zijn alle werken toegelaten voor het onderhoud
van de Zuunbeek, zolang deze worden uitgevoerd conform de
voorwaarden van de natuurtechnische oeverbouw.
De bestaande landschappelijke elementen dienen behouden te
blijven en zo mogelijk versterkt. Dit kan door het vervolledigen van
de wilgenrij langsheen de Zuunbeek.

Deze
bestaande
groenstructuren
worden
gevormd door een continue rij van wilgen die de
loop van de Zuunbeek begeleidt.
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13. OP TE HEFFEN BEPALINGEN
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied de voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB van 7
maart 1977) opgeheven.
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