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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
ARTIKEL 1

BEGRIPSBEPALINGEN

1.1

Bedrijfsverzamelgebouw
Gebouw dat architectonisch één geheel vormt, maar uit
afzonderlijke units bestaat die voor verschillende bedrijven
bestemd zijn.

1.2

Toelichting

Dit is vergelijkbaar met een appartementsgebouw. Het
beheer van een bedrijfsverzamelgebouw is gelijkaardig en
gebeurt met een basisakte en een vereniging van medeeigenaars.

Bouwlaag
Horizontaal doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op
gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen
is begrensd, met inbegrip van het gelijkvloers en met uitsluiting
van de kelder en zolder.

1.3

Bouwlijn
De grens tussen de bebouwbare zone en de voortuinzone.

1.4

Bouwperceel
Een aaneengesloten stuk grond waarop een zelfstandige, bij
elkaar behorende bebouwing is toegestaan.

1.5

Brutovloeroppervlakte
De som van de oppervlaktes gemeten op vloerniveau langs de
buitenomtrek van de opgaande scheidingswanden, die de
desbetreffende ruimte of groep van ruimtes omhullen.

1.6

Detailhandel
Het (weder-)verkopen en/of verhuren van goederen aan de
consument, zonder die goederen andere behandelingen te laten

Bij detailhandel of kleinhandel gaat het om handel met de
consument.
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ondergaan dan de behandelingen die in de handel gebruikelijk
zijn.
1.7

Detailhandel in volumineuze goederen
Detailhandel die door de omvang en aard van de verhandelde
goederen een grote oppervlakte nodig heeft voor de uitstalling.

Bij dit begrip gaat het om de aard van de verhandelde
artikelen. Door de grote afmetingen van de verhandelde
goederen heeft dit type detailhandel een grote
ruimtebehoefte.
Bepaalde branches binnen het winkelaanbod zijn ruimteextensief; 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, sanitair en
meubels. Deze branches vormen geen exhaustieve
opsomming. Het ruimtebehoevende karakter van de
kleinhandel dient te worden aangetoond bij de
vergunningsaanvraag.
Deze ‘ruimtebehoevende kleinhandel’ genereert minder
2
verkeer per m ten opzichte van de overige kleinhandel,
omdat de winkeloppervlakte per klant groter is. Daarbij ligt
de bezoekfrequentie veelal lager in vergelijking tot
branches met hoogfrequente aankopen (zoals
levensmiddelen en persoonlijke verzorging). Perifeer
gelegen ruimtebehoevende kleinhandel is complementair
met het aanbod in de handelskernen, omdat in de oude
stads- en dorpscentra weinig mogelijkheden zijn voor de
vestiging van ruimtebehoevende kleinhandel.

1.8

Gebouw
Elke constructie, die een voor mensen toegankelijke ruimte is,
omsloten door vier buitenmuren en/of scheidsmuren, een
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fundering en een dak.
1.9

Groothandel
Het (weder-)verkopen en/of verhuren van goederen aan
bedrijfsmatige afnemers, zonder die goederen andere
behandelingen te laten ondergaan dan de behandelingen die in
de handel gebruikelijk zijn.

1.10

Grootschalige detailhandelsvestiging
Een distributie-eenheid voor detailhandel met een
2
brutovloeroppervlakte van minimaal 1.000 m en een
2
winkelvloeroppervlakte van minimaal 600 m .

1.11

Bij groothandel gaat het om handel met ondernemers, die
de goederen nodig hebben voor hun bedrijfsvoering
(winkel, café, installatie bij de klant).

Het begrip grootschalige detailhandelsvestiging heeft
betrekking op de grootte van de winkel.

Hoofdgebouw
Het gebouw of de gebouwengroep dat/die noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de bestemming van het bouwperceel en als
belangrijkste kan worden aangemerkt, zowel in functioneel als
bouwkundig opzicht.

1.12

Nevenbestemming
Een bestemming die ondergeschikt aan de toegelaten
hoofdactiviteit op een bouwperceel is toegelaten, waarvan de
vloeroppervlakte nooit meer bedraagt dan 50% van de totale
vloeroppervlakte.

1.13

Unit
Een afzonderlijke eenheid van een bedrijfsverzamelgebouw,
ontworpen om apart te verkopen of verhuren voor
bedrijfsactiviteiten.

Dit is vergelijkbaar met een appartement in een
appartementsgebouw. Het is een onzelfstandige
bebouwing.
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Winkelvloeroppervlakte
De voor het publiek zichtbare en toegankelijke vloeroppervlakte in
een winkel.

De winkelvloeroppervlakte (WVO) is de in een winkel
voorkomende oppervlakte, bedoeld voor de uitstalling en
de verkoop van detailhandelsartikelen. 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).
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ARTIKEL 2

ALGEMENE BEPALINGEN

2.1

Water en nutsvoorzieningen
Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, de
exploitatie en de wijziging van kleinschalige nutsvoorzieningen en
voorzieningen voor de infiltratie en berging van hemelwater zijn
toegelaten. De aanvraag voor vergunningen voor
hoogspanningsleidingen en hun aanhorigheden dient te worden
beoordeeld rekening houdend met de aangegeven
bestemmingen. De goede plaatselijke aanleg mag niet in het
gedrang worden gebracht.

2.2

Voor het overwelven of inbuizen van waterlopen is de
betreffende provinciale stedenbouwkundige verordening
van toepassing.

Opheffingsbepalingen
Binnen de grenzen van het plangebied van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan worden de volgende plannen van aanleg en
ruimtelijke uitvoeringsplannen opgeheven:
•
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 7 maart 1977) en
latere wijzigingen;
•
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Brabantnet – sneltram
A12’, definitief vastgesteld 23 februari 2018;
•
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Acacialaan’,
goedgekeurd 27 maart 2014.

2.4

Met kleinschalige nutsvoorzieningen wordt onder andere
bijvoorbeeld een elektriciteitskastje, een aansluitpunt voor
telecommunicatie, een put voor een drinkwaterkraan, een
ondergrondse afvalcontainer, een transformatorhuisje en
dergelijke.

Waterlopen
Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, het
onderhoud en de wijziging van sloten, greppels of andere
waterlopen ten behoeve van het goed functioneren van het
watersysteem zijn toegelaten.

2.3

Toelichting

Vergunde activiteiten (waaronder agrarisch activiteiten)
kunnen worden voortgezet tot de feitelijke realisatie van
het bedrijventerrein.

Voorkooprecht
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In het gehele plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan geldt
een recht van voorkoop zoals bedoeld in artikel 2.4.1 en 2.4.2
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant (in eerste
orde) en de gemeente Londerzeel (in tweede orde) zijn
begunstigd met dit voorkooprecht voor een periode van vijftien
jaar.
2.5

Beheer
Met het oog op de instandhouding van collectieve voorzieningen
en een gelijkvormige inrichting van de gezamenlijk beheerde
delen van het bedrijventerrein (grondwal, plantsoenen, straten,
paden, parkeerplaatsen, afvalcontainers, bermen, schermen,
hekken, infiltratievoorzieningen, rustplekken…) is een
samenhangend beheer voor het gehele bedrijventerrein inclusief
buffer verplicht, voor wat betreft het uiterlijk en het onderhoud van
de begroeiing en de constructies, zoals hekken, schermen,
verhardingen, palen, afvalbakken...

Dit voorschrift is niet van toepassing op die delen van het
plangebied die (nog) niet integraal deel uit maken van het
nieuwe bedrijventerrein.
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ARTIKEL 3

GEMENGD BEDRIJVENTERREIN

Gebiedsaanduiding: bedrijvigheid

3.1

Bestemming

3.1.1

Het gebied is bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven met
een van de volgende hoofdactiviteiten:
• productie, verwerking en bewerking van goederen;
• op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke
distributie;
• onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
• groothandel.

3.1.2

In aanvulling op de activiteiten van artikel 3.1.1 zijn tevens
gemeenschapsvoorzieningen en voorzieningen voor openbaar nut
toegelaten, voor zover deze voorzieningen geen verblijfsfunctie
hebben en geen grote publieksfunctie hebben.

Voorbeelden van gemeenschapsvoorzieningen met een
verblijfsfunctie zijn: ziekenhuis, jeugdopvang,
asielcentrum, gevangenis.
Voorbeelden van gemeenschapsvoorzieningen met een
grote publieksfunctie zijn: school, bibliotheek,
kinderopvang.
Voorbeelden van toegelaten gemeenschapsvoorzieningen
en voorzieningen voor openbaar nut zijn:
brandweerkazerne, politiebureau, crematorium,
dierenasiel, transformatorstation.
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3.1.3

Volgende activiteiten of vormen van ruimtegebruik zijn toegelaten
als nevenbestemming:
• één woongelegenheid (conciërgewoning) per bedrijf, met een
2
maximale vloeroppervlakte van 200 m , in zoverre deze
fysisch geïntegreerd is in het bedrijfsgebouw;
• kantoorruimten in zoverre deze een ondersteunende rol
vervullen bij de hoofdactiviteit en fysisch geïntegreerd zijn in
het bedrijfsgebouw;
• detailhandel, mits ondergeschikt en gekoppeld aan de
toegelaten hoofdactiviteiten van individuele bedrijven en een
2
maximale winkelvloeroppervlakte van 200 m ;
• installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of
energierecuperatie.

Voor het begrip nevenbestemming wordt verwezen naar
artikel 1.

3.1.4

Volgende activiteiten of inrichtingen zijn niet toegelaten:
• agrarische productie;
• verwerking en bewerking van primaire grondstoffen met
inbegrip van delfstoffen;
• autonome detailhandel;
• autonome kantoren;
• inrichtingen als bedoeld in artikel 2, 1° van het
'Samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 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'.

Met autonome kantoren wordt bedoeld inrichtingen met
als hoofdactiviteit privé- en overheidsdienstverlening met
een hoofdzakelijk administratief karakter en een hoge
personeelsintensiteit. De kantooractiviteit is hier niet
ondergeschikt aan andere bedrijfsactiviteiten zoals
productie of verwerking van goederen.

Ter plaatse van de overdruk ‘detailhandel’ is autonome
detailhandel wel toegelaten, voor zover het gaat om grootschalige
detailhandelsvestigingen voor de handel in volumineuze
goederen.

Voor de begrippen grootschalige detailhandel en
detailhandel in volumineuze goederen wordt verwezen
naar artikel 1.

3.1.5

Deze bepaling slaat op alle inrichtingen die vallen onder
toepassing van de Seveso-wetgeving.
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3.1.6

Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig zijn of nuttig
zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie
van het gemengd bedrijventerrein zijn toegelaten. Hieronder
vallen ook alle infrastructuurwerken voor ontsluiting van het
bedrijventerrein.

3.2

Inrichting

3.2.1

De bestemmingszone moet als één projectgebied ontwikkeld
worden.
Een fasering in de ontwikkeling van de bedrijvenzone en de
aanleg van de wegenis is mogelijk.
Buffer 1 (artikel 4) en de verbinding voor langzaam verkeer (artikel
3.2.3 en 7) dient samen met de overige inrichting van de
bedrijvenzone (met uitzondering van de gronden met de overdruk
‘detailhandel’) aangelegd te worden, uiterlijk in het plantseizoen
dat volgt op het verlenen van de omgevingsvergunning voor
nieuwe bedrijfsgebouwen of constructies.
Buffer 2 dient aangelegd te worden, uiterlijk in het plantseizoen
dat volgt op het verlenen van een omgevingsvergunning voor de
afbraak van de bestaande aanpalende bedrijfsgebouwen.

Toelichting

De ontwikkeling van het bedrijventerrein moet gebeuren
volgens een stedenbouwkundig plan voor het gehele
binnengebied. De ontwikkeling kan gefaseerd gebeuren,
zolang de gefaseerde ontwikkelingen zich inpassen in het
totaalplan voor het hele gebied.
Nieuwe bedrijvigheid in het binnengebied is enkel
aanvaardbaar als de bufferzone wordt aangelegd. Er
wordt alleen een uitzondering gemaakt voor de zone
direct aan de A12, waar de afstand tot de woningen groter
is en de bestaande loods en bomenrij een bufferende
werking hebben.
In de eerste fase kunnen de gronden met de overdruk
‘detailhandel’ ontwikkeld worden. De buffer met wal
(buffer 1) hoeft in die eerste fase nog niet aangelegd te
worden. Als in de tweede fase een deel van de andere
gronden met de bestemming ‘gemengd bedrijventerrein’
ontwikkeld worden, moet deze buffer in diezelfde fase in
zijn geheel worden aangelegd. In de laatste fase kunnen
de resterende gronden ontwikkeld worden. De buffer is
dan al in zijn geheel aanwezig.
Indien de bestaande bedrijfsgebouwen die aansluiten op
de tuinen van de woningen aan het Eeckhout afgebroken
worden, moet bufferzone 2 aangelegd worden. Dit
betekent dat bij een herontwikkeling van dit deel van de
bedrijvenzone de aanleg van een geluidsscherm en de
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aanplant van bomen en struiken verplicht is.

3.2.2

Bij vergunningsaanvragen voor een verkaveling of nieuw gebouw
of constructie en infrastructuur in de zone bevat de
verantwoordingsnota (addendum B26) een inrichtingsstudie voor
het volledige plangebied. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan
een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe
inrichtingsstudie bevatten.
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. De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het
voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het
gebied.

Omdat het een globale bestemming betreft voor een
gebied dat een volledig nieuwe inrichting zal krijgen, is het
belangrijk dat een verkavelings- en inrichtingsplan wordt
gemaakt voor het totale gebied. Gefaseerde
ontwikkelingen zijn mogelijk, maar het is van belang dat
inzichtelijk wordt gemaakt hoe het aangevraagde ingepast
wordt in de totale herontwikkeling van het gebied.

De inrichtingsstudie omvat minimaal:
• de ontsluiting (voor alle vervoerswijzen);
• de organisatie van het parkeren (voor vrachtwagens,
personenwagens en fietsen);
• het waterbeheer;
• de buffering en de groenaanleg;
• de beeldkwaliteit;
• de fasering.
3.2.3

Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer is enkel toegelaten aan de
oostgrens van de bestemmingszone, zoals indicatief aangeduid
op het grafisch plan.
Ter plaatse van de aanduiding op het grafisch plan is een
verbinding voor langzaam verkeer verplicht. Het tracé is indicatief
aangeduid. Deze verbinding moet op een verkeersveilige manier
worden ingepast in het bedrijventerrein. De aanleg van een
robuuste groene zone parallel aan de verbinding is verplicht.

Dit kunnen één of meerdere straten zijn.

De verbinding voor fietsers en voetgangers moet worden
ingebed in een voldoende brede (20 m) groenzone.
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3.2.4

Ten oosten van de op het grafisch plan aangeduide bouwlijn zijn
geen gebouwen toegelaten.

Dit komt overeen met de bouwvrije strook van dertig
meter langs autosnelwegen, zoals bepaald in het Besluit
van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019
betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen.

3.2.5

Er wordt voldoende ruimte gereserveerd voor de aanleg van
collectieve voorzieningen voor infiltratie of buffering van
afstromend hemelwater van de bestaande verhardingen.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater
en hemelwater (5 juli 2013) waarborgt dat collectieve
voorzieningen voor infiltratie en buffering van hemelwater
worden aangelegd bij een verkaveling. Omdat het
verkavelen voor de aanleg en het bebouwen van terreinen
voor andere functies dan woningbouw mogelijk is zonder
verkavelingsvergunning, wordt met dit artikel de aanleg
van collectieve voorzieningen verplicht gesteld. Ook de
nieuw aan te leggen wegenis wordt betrokken bij de
berekening van de dimensionering van deze
voorzieningen.

In het geval de ontwikkeling zonder voorafgaande
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
plaatsvindt, dan kan een omgevingsvergunning voor de aanleg
van wegenis alleen verleend worden, als voorzien wordt in de
plaatsing van collectieve voorzieningen voor infiltratie of buffering
die voldoen aan de betreffende bepalingen van de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.
Voor de berekening van de dimensionering van de infiltratie- of
buffervoorziening wordt uitgegaan van de oppervlakte van de aan
te leggen wegverharding vermeerderd met de verharde
oppervlakte per kavel volgens het inrichtingsplan.
De verplichtingen op de individuele kavels, zoals bepaald in de
gewestelijke stedenbouwkundige verordening, blijven
onverminderd van toepassing.
3.2.6

De oppervlakte van percelen met bedrijfsverzamelgebouwen mag
niet meer bedragen dan 40% van de totale oppervlakte van de
bestemmingszones ‘gemengd bedrijventerrein’ en ‘buffer (1 en 2)’.

Kleine bedrijven moeten een plek krijgen in
bedrijfsverzamelgebouwen. De indeling van de
bedrijfsverzamelgebouwen is vrij. Opdeling en
samenvoeging van gebouwen en percelen is in principe
toegelaten. Zo kunnen ook grotere bedrijven een plek
krijgen in bedrijfsverzamelgebouwen. Sommige
middelgrote bedrijven komen beter tot hun recht op een
eigen kavel. Voor dit type bedrijvigheid wordt minimaal
zestig procent van de zone ‘gemengd bedrijventerrein’
voorbehouden; ook bij latere aanvragen tot splitsing van
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gebouwen en/of kavels.

3.2.7

De minimale perceelsoppervlakte bedraagt 2.500 m².
Afwijkingen van deze minimale perceelsoppervlakte zijn
toegestaan op gemotiveerde basis. Motieven hebben betrekking
op:
• verplichtingen vanuit andere regelgeving;
• herbouw en uitbreiding van bestaande hoofdzakelijk vergunde
gebouwen binnen de zone;
• het globale inrichtingsplan voor het gehele bedrijventerrein;
• de aard van de bedrijvigheid en de aard van de activiteiten.

3.2.8

De vloer/terreinverhouding is minimaal 0,75. Bouwen in meerdere
bouwlagen is verplicht voor onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten en de ondersteunende
nevenbestemmingen zoals conciërgewoning, kantoorruimten en
sociale voorzieningen voor de werknemers.

3.2.9

Er geldt een maximale hoogte van 15 m voor het oprichten van
gebouwen en constructies voor de in artikel 3.1 opgesomde
activiteiten. Deze maximale hoogte is niet van toepassing voor
silo's, schoorstenen, antennes en andere onderschikte technische
uitrustingen die noodzakelijk zijn voor de activiteiten die in de
gebouwen worden uitgeoefend, of die in functie van een
duurzame bedrijfsvoering worden opgericht.

Op een bouwperceel kan zowel een gebouw of
gebouwengroep voor één bedrijf komen als een
bedrijfsverzamelgebouw. Per definitie (zie artikel 1) staat
het bedrijfsverzamelgebouw op één bouwperceel.
Door de vorm van het gebied en de randvoorwaarden met
betrekking tot de ontsluiting en de buffering van het
bedrijventerrein zullen er stukken overblijven die kleiner
zijn dan de vooropgestelde perceelsoppervlakte. Deze
stukken kunnen benut worden voor bijvoorbeeld
parkeerruimte of infiltratie van hemelwater. Om te
voorkomen dat er alsnog onbenutte stukken overblijven,
wordt een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor
kleinere bedrijfspercelen. Deze afwijking moet beoordeeld
worden op basis van het globale inrichtingsplan voor het
gehele bedrijventerrein. Specifieke milieuaspecten of
bestaande situaties kunnen ook een reden zijn om
kleinere bouwpercelen toe te laten.
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3.2.10

Productie en verwerking van goederen in open lucht is niet
toegelaten.

3.2.11

Een bouwperceel mag tot maximaal 90% verhard worden,
maximaal met een waterdoorlaatbare verharding. De nietverharde delen dienen ingericht te worden in functie van infiltratie
en buffering van hemelwater en worden als groene zone
aangelegd. Deze groene zone moet met streekeigen beplantingen
aangelegd worden. Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het
verlenen van de omgevingsvergunning, moet de groene zone
aangelegd en beplant zijn, tenzij dit door de uitvoering van de
werken niet haalbaar is. Om verontreiniging van de ondergrond te
minimaliseren, mag in zones waar dit om milieutechnische
redenen nodig is (bijvoorbeeld parkings en laad- en loszones voor
vrachtwagens of stallingen/stockage in open lucht) de verharding
aangelegd worden in ondoordringbaar materiaal.

3.2.12

Enkel publiciteit met betrekking tot de bedrijfsvoering op het
perceel is toegelaten. Deze dient maximaal geïntegreerd te
worden in de globale architectuur van de gebouwen, behalve in
geval van een reclamezuil met publiciteit van meerdere bedrijven.

Een wildgroei aan reclameborden en plakkaten geeft een
rommelig en onverzorgd beeld. Een reclamezuil met
publiciteit voor alle bedrijven op het terrein draagt bij aan
de beeldkwaliteit van het gebied.

Ter plaatse van de overdruk ‘detailhandel’ krijgen de gebouwen
een verzorgde en aantrekkelijke architectuur, met één dominant
esthetisch verantwoord en duurzaam materiaal per gebouw of
gebouwengroep, die harmonisch is afgestemd (zowel qua kleur
als volume) op andere gebouwen of gebouwengroepen in de
directe omgeving.

De zone langs de A12 is een zichtlocatie en vraagt
speciale aandacht voor het uiterlijk van de gebouwen.

Lichtpollutie, zijnde ongewenst strooilicht buiten de doelgerichte
verlichting, is niet toegelaten. Verlichtingsbronnen verlichten
daarom niets boven het horizontaal vlak van het hoogste punt van
een gebouw.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Toelichting

ARTIKEL 4

BUFFER 1

Gebiedsaanduiding: bedrijvigheid

4.1

Bestemming

4.1.1

Het gebied is bestemd als bufferzone tussen het bedrijventerrein
en het woongebied in de vorm van groenvoorzieningen en
geluidwerende voorzieningen. Paden voor langzaam verkeer zijn
toegelaten. Bedrijfsactiviteiten zoals omschreven in artikel 3.1 zijn
slechts toegelaten voor zover de bufferende werking van het
gebied niet wordt geschaad.

4.2

Inrichting

4.2.1

Het gebied wordt ingericht met een grondwal van minimaal 5
meter hoog. Aan de zijde van de woningen wordt de voet van de
grondwal beplant met hoogstammige, streekeigen beplanting. Op
het hoogste punt van de grondwal wordt een geluidswerende
afsluiting geplaatst van minimaal 2 meter hoog. Aan de zijde van
het bedrijventerrein kan de grondwal gedeeltelijk met keermuren
worden uitgevoerd. Een onderbreking van de wal is enkel
toegelaten ten behoeve van een doorgang, op voorwaarde dat de
opening zo wordt ontworpen dat de impact op de geluidbelasting
geminimaliseerd wordt.

De bufferende werking van het gebied wordt niet
geschaad als voldaan wordt aan de
inrichtingsvoorschriften voor dit gebied.
De bedrijfsactiviteiten moeten voldoen aan de bepalingen
van artikel 3.

De inrichting van deze bestemmingszone is een
voorwaarde voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein
volgens artikel 3.
De grondwal kan verschillende vormen aannemen
(aflopende helling, spitse top, vlak plateau, geen helling
aan de zijde van het bedrijventerrein…). Een
geluidscherm bovenop de wal zorgt voor een beperking
van geluid dat over de wal heen buigt en sluit eveneens
het terrein veilig af. Bij afwezigheid van een spitse top kan
het scherm overal op het plateau geplaatst worden.
Openingen zijn akoestisch (lokaal) altijd maatgevend en
moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. Als een
opening nodig is voor een doorgang, dan is het zinvol de
twee resterende geluidafschermende lichamen elkaar te
laten overlappen. Dit kan bijvoorbeeld door de aarden
lichamen ter plaatse over te laten gaan in verspringende
en deels overlappende geluidschermen.

4.2.2

Het volume van de grondwal kan gebruikt worden voor gebouwen
ten behoeve van bedrijfsactiviteiten, indien:
• openingen zoals poorten, ramen en deuren, enkel geplaatst
worden aan de zijde van het bedrijventerrein;

Het afschermende volume kan bestaan uit
aaneengesloten bebouwing, die aan de bovenzijde en de
achterzijde (aan de kant van de tuinen) met gesloten
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• de gesloten wanden een isolerende werking hebben, die
vergelijkbaar is met een grondwal.
4.2.3

wanden wordt ingepast in de aarden wal.

Ter plaatse van de aanduiding ‘verbinding langzaam verkeer’ is
een verbinding voor langzaam verkeer verplicht. Het tracé is
indicatief aangeduid.
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Toelichting

ARTIKEL 5

BUFFER 2

Gebiedsaanduiding: bedrijvigheid

5.1

Bestemming
Het gebied is bestemd als bufferzone tussen het bedrijventerrein
en het woongebied in de vorm van groenvoorzieningen en
geluidwerende voorzieningen.

5.2

Inrichting
Gebouwen en verharding zijn niet toegelaten. De plaatsing van
een geluidsscherm met een hoogte van 6 meter is verplicht, tenzij
op de bestemmingsgrens met het bedrijventerrein een
bedrijfsgebouw wordt opgericht met een vergelijkbare
geluidwerende werking. Het gebied wordt voor ten minste 75%
(dicht) beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen
met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten
opzichte van de aanliggende functies.

5.3

Zie ook artikel 3.2.1.

Beheer
De bestaande beplanting mag alleen maar verwijderd worden met
het oog op de inrichting volgens artikel 5.2.
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Toelichting

ARTIKEL 6

TUIN

Gebiedsaanduiding: wonen

6.1

Bestemming
Het gebied is bestemd voor tuinen.

6.2

Het gebied kan in gebruik genomen worden als siertuin of
moestuin in functie van de omliggende woningen.

Inrichting
Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig zijn of nuttig
zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten.

De meeste gangbare gebouwen en constructies in tuinen
zijn vrijgesteld van vergunningsplicht.
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Toelichting

ARTIKEL 7

GROEN

Gebiedsaanduiding: parkgebied

7.1

Bestemming
Het gebied is bestemd als een groenzone.

7.2

Inrichting
Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig zijn of nuttig
zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten. Ter
plaatse van de aanduiding ‘verbinding langzaam verkeer’ is een
verbinding voor langzaam verkeer verplicht. Het tracé is indicatief
aangeduid.

Het gebied kan ingericht worden als een openbare
groenstrook met een fiets- en wandelpad.
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