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12.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Algemene bepaling

Toelichting

Water
De opvang van hemelwater dient te gebeuren conform de meest
recente gewestelijke en provinciale verordeningen inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
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Zone voor
paardensportactiviteiten
– (categorie recreatie)

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Artikel 1

Toelichting

§ 1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor:
paardensportactiviteiten in open lucht waarbij
groenvoorzieningen de nevenbestemming vormen;
gebouwen in functie van de manege (geen woonfunctie
mogelijk)
§ 2 Inrichting
Paardensportactiviteiten in open lucht
De zone wordt ingericht in functie van de
paardensportactiviteiten. Het betreffen buitenrijpistes,
longeerpistes en paddocks.
Verhardingen kunnen enkel in functie van de
paardensportactiviteiten zoals voor de aan- en afvoer
van paarden, materialen en grondstoffen, als terras voor
het clubhuis en als binnenplaats.
De verhardingen dienen te bestaan uit waterdoorlatende
materialen.
Binnen deze zone kan gestapeld worden in functie van
de paardensportactiviteiten. De stapelhoogte van
materialen 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.

Er mag geen directe lichthinder plaatsvinden voor
de naastliggende buren.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Gebouwen in functie van de manege
Maximale terreinbezetting
Maximaal 15% van de zone kan bebouwd worden.

Materiaalgebruik
De gekozen materialen en de kleur van de materialen moeten
een optimale esthetische integratie van de gebouwen
garanderen in hun omgeving.

Toelichting

De maximaal bebouwde oppervlakte bedraagt
15% of 1.700 m², dit komt overeen met de
huidige bebouwde oppervlakte .
Een toename van de bebouwing is niet wenselijk.
De
typische
verschijningsvorm
van
de
vierkantshoeve mag niet in het gedrang komen.

Functies
Gebouwen met volgende functies zijn toegelaten:
Stallingen;
Overdekte opslagplaatsen (voor stro, mest, afval van
de looppistes en grondstoffen);
Bergruimten;
1 overdekte rijpiste.
Bouwhoogte stallingen, opslagplaatsen en bergruimten
De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 3,0 m ten opzichte
van het aanliggende maaiveld.
De maximale nokhoogte bedraagt 5,0 m ten opzichte van het
aanliggende maaiveld.
Bouwhoogte overdekte rijpiste
De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 7,5 m ten opzichte van
het huidige vloerpeil van de overdekte piste.
De maximale nokhoogte bedraagt 12,0 m ten opzichte van het
huidige vloerpeil van de overdekte piste.
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Zone voor
hoofdgebouw –
(categorie recreatie)

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Artikel 2

Toelichting

§ 1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor een gebouw in functie van de manege.

§ 2 Inrichting
Maximale terreinbezetting
Maximaal 53% van de zone kan bebouwd worden.

Materiaalgebruik
De gekozen materialen en de kleur van de materialen moet een optimale
esthetische integratie van het gebouw garanderen in zijn omgeving.
Functies
Volgende functies zijn toegelaten:

Stallingen (34 paardenstallen);

opslagplaatsen/bergruimtes;

clubhuis;

solaria;

kantoor- en personeelsruimten;

1 bedrijfswoning;

1 verblijfsgelegenheid voor personeel.

Een maximale terreinbezetting van 53% staat gelijk
aan de huidige bebouwde oppervlakte, zijnde 920 m².

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

Het voorkomen als vierkantshoeve in het landschap
moet gerespecteerd worden.

Bebouwingstypologie

De typische verschijningsvorm van de vierkantshoeve moet
bewaard blijven.

Maximale bouwhoogte ten opzichte van het maaiveld:
 Maximale kroonlijsthoogte: 4,0 m;
 Maximale nokhoogte: 9,0 m.
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Zone voor groene
parking –
(categorie recreatie)

Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften
Artikel 3

Toelichting

§ 1 Bestemming

Deze zone is bestemd voor het parkeren van de wagens van de
bezoekers aan de manege en het personeel.
§ 2 Inrichting

Algemeen
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 30 personenwagenequivalenten.

Het gebruik van waterdoorlatende materialen
zorgt voor een maximale afwatering van het
hemelwater.

Binnen deze zone zijn alle vormen van bebouwing verboden.
Rondom de parking dient minimaal een haag bestaande uit
streekeigen soorten aangeplant te worden.

De haag dient de parking te onttrekken aan het
zicht
vanaf
het
Zoniënwoud
en
de
Welriekendedreef.
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Zone voor
groenbuffer –
(categorie recreatie)

Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften
Artikel 4

Toelichting

§ 1 Bestemming

Deze zone is bestemd voor de aanleg van een dense groenbuffer
bestaande uit schermgroen.
§ 2 Inrichting

Het gehele terrein dient ingebufferd te worden door hagen en
bomen (solitair of in groep) bestaande uit streekeigen soorten. De
groenbuffer dient een aaneengesloten geheel te vormen en heeft
een minimale hoogte van 2,50 m. De bomen worden op de grens
van de zone voor groenbuffer en de aanpalende
bestemmingszone ingeplant. De bomen bevinden zich op
minimaal 2 meter van de perceelsgrens.
Volgende werken en handelingen zijn toegestaan:
-

Werken en handelingen in functie van het onderhoud;
Het plaatsen van afsluitingen.

Het creëren van open ruimten in de groenbuffer is verboden, noch
het omzetten van groenbuffer naar tuin of park. binnen deze zone
kunnen tevens geen verhardingen aangebracht worden.
De bestaande stedenbouwkundig vergunde of vergund geachte
gebouwen kunnen behouden blijven. Bij herbouw moeten deze
gebouwen volledig opgericht worden binnen de zone voor
paardensportactiviteiten (artikel 1).

De zone voor buffer moet zorgen voor een
duidelijke integratie van de manege in zijn
omgeving. De buffer dient hier voornamelijk als
schermgroen, dat de manege aan het landschap
onttrekt.
Bij deze groenbuffer wordt er gestreefd naar een
groenvoorziening met een homogene inheemse
beplanting bestaande uit een bomenlaag en een
struiklaag. Om zo snel mogelijk resultaat te
krijgen van de buffer, zal het principe van wijkers
en blijvers worden toegepast. Op deze manier
wordt snel een groene aanblik gecreëerd.
Wanneer de langzaam groeiende soorten
beginnen op te schieten kunnen de overdadige
snelgroeiers gerooid of kort gesnoeid worden.

De buffer dient beplant te zijn uiterlijk in het eerste plantseizoen
na goedkeuring van het RUP.
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Zone voor
representatieve
groenstrook –
(categorie recreatie)

Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften
Artikel 5

Toelichting

§ 1 Bestemming

Deze zone is bestemd voor een groene representatieve strook
met waterdoorlatende verhardingen
§ 2 Inrichting

Verhardingen zijn toegelaten tot 25% van de oppervlakte binnen
de zone. De verhardingen dienen uitgevoerd te worden in
waterdoorlatende materialen. De verharding staat in functie tot de
toegang van de vierkantshoeve en het parkeergebeuren.

De groene inkleding verhoogt de esthetische
waarde en versterkt de integratie in het
landschap.

De onverharde delen worden ingericht als groenvoorzieningen.
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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 en wijzigingen) opgeheven.
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14. GRAFISCH PLAN
Zie verordenend grafisch plan.
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