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1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ALGEMEEN

Verordenende stedenbouwkundige
voorschriften

Toelichting

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

Een inrichtingsplan dient
voorafgaandelijk - voor het bekomen
van een stedenbouwkundige
vergunning - te worden opgemaakt.
Voor dit plan wordt via een open
oproep-wedstrijd formule (Vlaamse
Bouwmeester) gewerkt.

Het inrichtingsplan bevat minimaal:
- een eenduidige visie op de ontwikkeling en
inrichting van het plangebied;
- een eenduidige uitvoeringsplanning;
Volgende principes dienen gehanteerd bij de
opstelling van het plan:
- creatie tussenliggende ecologische stapsteen
in functie van uitbouw natuurverbinding tussen
Winge-Molenbeek en 's Hertogenheide;
- zorgvuldig ruimtegebruik;
- kwalitatieve architectuur en
landschapsinrichting;
- ecologische basiskwaliteit;
- bestaand landschap als onderlegger voor
ontwikkeling;
- openbaar karakter;
Het inrichtingsplan maakt deel uit van het
dossier betreffende de stedenbouwkundige
aanvraag en vormt een aanvullend toetskader. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan
hetzij een bestaand inrichtingsplan bevatten,
hetzij een aangepast of nieuw inrichtingsplan.
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Artikel 1
Gebied voor
parkbos
met openbaar
karakter

§1 Bestemming
Het gebied is bestemd voor de aanleg,
inrichting en beheer van een parkbos. De zone
dient een toegankelijk en publiek karakter te
hebben. Bos is de hoofdfunctie. Landschap,
grondgebonden landbouw, natuur,
crematorium en recreatief medegebruik zijn
nevengeschikte functies.
§2 Inrichting
Volgende werken, handelingen, voorzieningen
en inrichtingen zijn toegelaten:
 alle werken, handelingen en
voorzieningen die nodig of nuttig zijn
voor de aanleg, herstel en de
ontwikkeling van bos;
 alle werken, handelingen en
voorzieningen die nodig of nuttig zijn
voor de aanleg, ontwikkeling en herstel
van het natuurlijk milieu,
grondgebonden landbouwactiviteiten
en recreatief medegebruik;
 het aanbrengen van kleinschalige
infrastructuur, overdekte en winddichte
constructies voor maximaal 100m², in
functie van de crematoriumfunctie;
 het aanbrengen van de nodige
wegenis, nutsleidingen en
verhardingen voor de aanleg van
parkingfaciliteiten ten behoeve en in
functie van de aanwezige
crematoriumfunctie. Deze dienen
steeds te worden aangelegd in
waterdoorlatende materialen.

Het gebied is bedoeld voor de aanleg,
beheer en ontwikkeling van een
parkbos.
Bestaande landbouwactiviteiten
kunnen behouden blijven mits zij
verenigbaar zijn met de hoofdfunctie
bos en mits afstemming op de andere
nevenfuncties.
Recreatief medegebruik is mogelijk
voor zover niet storend/hinderlijk voor
de crematoriumfunctie.
Voorzieningen, inrichtingen,
verhardingen en constructies dienen
ten allen tijde optimaal te worden
geïntegreerd in het parkboskarakter.
Hoofdtoegang tot de
crematoriumfunctie gebeurt via de
Jennekensstraat. Deze is indicatief
aangeduid op het verordenend
grafisch plan. Eventuele secundaire
toegangen voor langzaam verkeer
kunnen worden voorzien aansluitend
op de N223.
De parkingfaciliteiten - voor zover niet
gesitueerd binnen de overdrukzone
voor crematorium - dienen aansluitend
op de Jennekensstraat te worden
voorzien, gekoppeld aan de
hoofdtoegang.
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§3 Beheer
Een harmonisch park- en groenbeheer staat
voorop. Dit beoogt een duurzame, dynamische
en diverse uitbouw van het parkbos waarbij
mensgerichte, natuurgerichte, milieugerichte
en organisatiegerichte facetten op een
harmonische wijze samengaan.
Volgende krachtlijnen inzake beheer staan
voorop:
 de realisatie van een duurzaam
parkbos, waarbinnen op een
dynamische manier wordt ingespeeld
op een zich wijzigende maatschappelijke behoefte;
 diversiteit in functies, in soorten en in
structuur;
De publieke toegankelijkheid wordt maximaal
verzekerd met respect voor de
crematoriumfunctie.

Artikel 2
overdrukzone
crematorium

§1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor het oprichten en
uitbaten van een crematoriumfunctie en
aanverwante complementaire nevenfuncties.

De crematoriumfunctie dient in
hoofdzaak zijn activiteiten en
constructies te beperken tot deze
zone.

§2 Inrichting
Bijkomende toegelaten handelingen en
activiteiten zijn:
- aanleg van constructies ten behoeve van de
aanwezige crematoriumfunctie en
complementaire nevenfuncties;
- aanleg constructies in functie van

Complementaire nevenfuncties zoals
ceremoniale ruimten, bezinnings- en
meditatieruimten, ruimten bestemd
voor de organisatie van een koffietafel,
etc,... zijn tevens toegelaten.
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waterbeheersing en -buffering;
Constructies zijn beperkt tot een
grondoppervlakte van maximaal 4000m² en
dienen geïntegreerd in het parkboskarakter.
§3 Beheer
De publieke toegankelijkheid wordt maximaal
verzekerd met uitzondering van de toegang tot
activiteiten gekoppeld aan en in het kader van
de crematoriumfunctie.
Voorafgaand aan de bouwaanvraag dient een
archeologische prospectie met ingreep in de
bodem (vooronderzoek door middel van
proefsleuven) te gebeuren door een
archeoloog. Het verslag van de prospectie
dient gevoegd als document bij de
bouwaanvraag.

Archeologisch vooronderzoek is
vereist gelet op de mogelijke
aanwezige archeologische waarden
omwille van de onmiddellijke nabijheid
van archeologische vindplaatsen uit
het Mesolithicum, het Neolithicum, de
Romeinse periode en Bronstijd. Op
deze manier kan worden uitgemaakt of
er archeologische sporen in de bodem
aanwezig zijn en kan hun belang
worden bepaald.

Artikel 3

zone voor openbare
wegenis

§1 Bestemming
De zone is bestemd voor de aanleg en
onderhoud van openbare wegenis
§2 Inrichting
Toegelaten handelingen en activiteiten zijn:
aanleggen of herstellen van openbare
wegenis, aanhorigheden en nutsleidingen.

Een kwalitatieve inrichting van het
openbaar domein staat voorop. De
nodige aandacht dient besteed aan
buffering ten aanzien van de
aanwezige woonfunctie en beperking
van mogelijke verkeershinder.

§3 Beheer
Voor de aangeduide wegenis dienen in
uitvoering van dit ruimtelijk uitvoeringsplan,
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voor zover dit nog niet gebeurd is,
rooilijnplannen te worden opgemaakt. In de
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
voor wegeniswerken dient gerefereerd aan en
verwezen naar de geldende rooilijnplannen.
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2. OP TE HEFFEN BEPALINGEN
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied de voorschriften van het gewestplan Leuven (KB 07/04/1977 en latere
wijzigingen) opgeheven.
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