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12.

Algemeen

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.

Toelichting

Verhardingen
Alle aangelegde verhardingen dienen te worden uitgevoerd
in
waterdoorlatende
materialen,
tenzij
dit
om
milieutechnische redenen ongewenst is.
Groenvoorzieningen
Voor de groenvoorzieningen dient steeds gebruik gemaakt
te worden van streekeigen en standplaatsgebonden
groenvoorzieningen.
Water
De opvang van hemelwater dient te gebeuren conform de
meest
recentelijke
gewestelijke,
provinciale
en/of
gemeentelijke verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden
lozing van afvalwater en hemelwater.
Publiciteit
Publicitaire voorzieningen zijn toegelaten
bedrijfspercelen. Voor publiciteit geldt:

op

de

De totale oppervlakte van de reclameborden wordt beperkt
tot 20m² (alles inbegrepen, zowel reclame op de gevels als
borden op het terrein).
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Inplanting: op minstens 5m van de perceelsgrenzen en op
minstens 3 m van de rooilijn.
Enkel bedrijfsgerichte publiciteit is toegelaten.

Toelichting
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Zone voor
kleinhandel

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Artikel 1

Toelichting

§ 1 Bestemming

Deze zone is bestemd voor kleinhandel van planten en
bloemen en aanverwante producten. Dit omvat zowel de
verkoopsruimte als de ruimte voor de administratie in
functie van de verkoop.
Het kweken van planten is binnen deze zone toegelaten.

De
verkoop
bestaat
uit
producten uit de eigen kweek
van het bedrijf en aanverwante
tuinartikelen zoals teelaarde en
bloempotten en tuindecoratie.
De verkoop van niet verwante
producten is niet toegelaten.
(Bv. zwembaden, kolenkachels,
voedingswaren, …).

De verkoop kan enkel gekoppeld worden aan activiteiten op
de bedrijfssite. Indien de kweekactiviteiten worden
stopgezet, kan de kleinhandelsfunctie niet verder
uitgevoerd worden.
§ 2 Inrichting
Volgende randvoorwaarden worden opgelegd:
De verkoopsoppervlakte is beperkt tot maximaal
1.000 m².
De in- en uitgang voor klanten bevindt zich in de
gebouwen voor kleinhandel. De kleinhandelszone
heeft maximaal één gezamenlijke in- en uitgang.

De in- en uitgang is gekoppeld
aan de verkoop, zodoende
wordt een scheiding gecreëerd
tussen de kweekactiviteiten en
de verkoop

Materiaalgebruik
Het bouwvolume, de dakvormen, de gekozen materialen en
de kleur van de materialen moeten een optimale
esthetische integratie van de bedrijfsgebouwen garanderen
in de omgeving.

De materiaalkeuze dient te
gebeuren
in
functie
van
harmonie en homogeniteit.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Voor alle gebouwen en constructies geldt een maximale
bouwhoogte van 6m.
De hoogte van de bestaande vergunde gebouwen kan
behouden blijven en in stand gehouden worden. Dit mag
niet leiden tot de inrichting van een bijkomende bouwlaag.
Landschappelijke inpassing
De gebouwen in functie van kleinhandel moeten effectief en
gebiedsgericht ingepast worden naar het westelijk gelegen
agrarisch gebied toe. Hiertoe dienen de gebouwen
landschappelijk afgeschermd worden d.m.v. streekeigen
groen.

Toelichting

Met het agrarisch gebied, wordt
het gebied bedoeld ten westen
van de bestaande serres en
boogloodsen.
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Zone voor interne
circulatie en
parking

Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften
Artikel 2

Toelichting

§ 1 Bestemming

Deze zone is bestemd voor interne circulatie en het
parkeren van personenwagen.
Binnen deze zone is het verboden om koopwaar uit te
stallen.

De parking kan niet aangewend
worden
als
bijkomende
verkoopsruimte, zelfs niet van
tijdelijke aard.

§ 2 Inrichting
De gehele zone mag verhard worden met waterdoorlatende
materialen. Het gebruik van niet-waterdoorlatende
materialen is niet toegestaan.
Per 10 voorziene parkeerplaatsen dient 10m² groenoppervlakte voorzien te worden.
Afsluitingen
De zone voor interne circulatie dient te worden
afgescheiden van het openbare domein door middel van
een afsluiting, met uitzondering van de op- en afrit.
Een keuze dient te worden gemaakt uit volgende
mogelijkheden:
Streekeigen hagen van maximaal 2,00 m hoogte.
Draad- en/of metaalafsluiting van maximaal 2,00 m
hoog,
gecombineerd
met
levende
groenaanplantingen.

De
scheiding
dient
een
overwegend groen karakter uit
te stralen, gevormd door
streekeigen aanplanten. De
draad- of metaalafsluiting mag
het straatbeeld niet domineren.

Poorten worden geïntegreerd in de afsluiting.

Poorten dienen ingepast te
worden in het totaalbeeld van
de afsluiting.
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Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften
De circulatie in de zone moet gebeuren via een eenduidig
patroon van eenrichtingsverkeer met gescheiden op- en
afrit.
Er is maximaal één gescheiden in- en uitrit toegestaan die
wordt aangelegd in waterdoorlatende materialen. De
breedte voor de oprit is maximaal 4m. De breedte van de
afrit is maximaal 4m. Het bundelen van de op- en afritten is
niet toegelaten.

Toelichting
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Zone voor
agrarisch gebruik

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Artikel 3

Toelichting

§ 1 Bestemming

Deze zone is bestemd voor het beoefenen van
beroepslandbouw. Alle werken, handelingen, wijzigingen
die nodig zijn voor het uitvoeren van landbouwactiviteiten
zijn toegelaten.
Het is niet toegelaten (ook niet tijdelijk) deze zone aan te
wenden voor kleinhandelsactiviteiten

Deze zone is gericht op de
kweekactiviteiten
zoals
toegelaten binnen agrarisch
gebied.

§ 2 Inrichting
Toegelaten constructies:
Boogloodsen, serres, bergplaatsen, technische installaties
in functie van kweekactiviteiten (bv. mazouttank,
verwarmingsinstallatie), ….
Volgende voorwaarden zijn van toepassing:
Een gedegen landschappelijke inpassing van de
constructies.
Voor alle gebouwen en constructies geldt een
maximale bouwhoogte van 6m.
De maximale stapelhoogte bedraagt 4m.
Verhardingen
worden
uitgevoerd
in
waterdoorlatende materialen, tenzij dit om
milieutechnische redenen ongewenst is.
Landschappelijke inpassing
In functie van de landschappelijke inpassing kan een
streekeigen buffering worden ingericht voor de gebouwen
binnen deze zone en voor de gebouwen binnen de zone
voor kleinhandel.
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Zone voor
groenbuffer

Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften
Artikel 4

Toelichting

§ 1 Bestemming

Deze zone is bestemd voor de aanleg van een met planten
voorziene buffer tussen de bedrijfszone en de aanpalende
buur. Binnen deze zone zijn alle vormen van bebouwing,
verharding en opslag verboden.
§ 2 Inrichting
De zone wordt ingericht met een bufferend groenscherm
van minimaal 3,00 m breed en 2,00 m hoog.
De buffer wordt verplicht aangelegd en onderhouden met
streekeigen groen.
Volgende werken en handelingen zijn toegestaan in deze
zone:
Werken en handelingen in functie van onderhoud
van de groenbuffer.
Het plaatsen van afsluitingen.
Het stockeren van goederen of materialen, is niet
toegelaten in deze zone.
Ten laatste in het plantseizoen volgend op het verlenen van
een stedenbouwkundige vergunning voor het plangebied na
de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet
de zone voor buffer integraal beplant zijn.
De eerste aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning, volgend op de inwerkingtreding van dit
ruimtelijk uitvoeringsplan dient te worden vergezeld van een
beplantingsplan voor de inrichting van de groenbuffer.
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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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