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1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Verordenende delen rUP

De bepalingen in de voorschriften vormen één geheel met de bepalingen in het verordenend grafisch plan.

1.2 Wijze Van meten

BOUWHOOGTE: de hoogte wordt gemeten aan de buitenzijde van de gevelvlakken loodrecht van op het maaiveldniveau tot aan het hoogste punt van de kroonlijst.

1.3 Gehanteerde beGriPPen

AANEENGESLOTEN BEBOUWINGSWIJZE: bebouwingswijze waarbij meer dan twee gebouwen op eenzelfde bouwlijn worden gegroepeerd tot gebouwenblokken, die aan de uiteinden voorzien zijn van een vrij-
staande zijgevel en van elkaar gescheiden zijn door bouwvrije stroken.

BESTEMMING: de bestemming duidt de functie aan die door het grafisch plan juridisch wordt vastgelegd.

BOUWLAAG: doorlopend geheel van een gebouw of constructie dat zich op éénzelfde niveau bevindt tussen een vloer en het daarboven liggend plafond, met een minimale vrije woon- of werkhoogte die is afgestemd 
op flankerende wetgeving of reglementering die door de overheid nu of in de toekomst zal worden opgelegd.

BOUWVRIJE ZONE/STROOK: zone waarbinnen, behoudens bijzondere bepalingen, geen constructies mogen worden opgetrokken.

PARKEERPLAATS: een ruimte waar één autovoertuig kan worden geparkeerd, meer bepaald een staanplaats in open lucht speciaal daartoe aangelegd en uitgerust.

TECHNISCHE RUIMTE: onder technische ruimte wordt verstaan: installaties of gebouwen met installaties noodzakelijk voor het goed functioneren van nutsvoorzieningen en waterbehandeling of -beheersing, zoals: 
electriciteitskabine, installatie met gasmeters, pompinstallaties enz...

UITBREIDEN VAN EEN GEBOUW: het bestaand vergund volume van een gebouw vergroten; de uitbreiding vormt fysisch één geheel met het oorspronkelijk gebouw.

VLOEROPPERVLAKTE: is de som van aan de buitenzijde gemeten vloeroppervlakte van alle vloerniveaus van het gebouw.

WATERDOORLATENDE VERHARDING: alle soorten verhardingsmaterialen die door een bepaalde porositeit van het materiaal een waterdoorlatend vermogen hebben. Voorbeelden zijn waterdoorlatende klinkers 
of betonstraatstenen, dolomietverharding, steenslagverharding, grastegels,…
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1.4 alGemene bePalinGen met betrekkinG tot het beboUWde GeGeVen

BESTAANDE VERGUNDE GEBOUWEN, CONSTRUCTIES EN VERHARDINGEN
Bestaande vergunde gebouwen, constructies en verhardingen kunnen afwijken van de voorschriften en zoneringen in het RUP wat betreft bestemming, afmetingen, hoogtes, materialen,… Er worden geen nieuwe 
stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor die delen die strijdig zijn met de voorschriften en de zoneringen in het RUP, voor die delen worden enkel instandhoudingswerken die betrekking hebben op de 
stabiliteit toegestaan.

1.5 alGemene bePalinGen met betrekkinG tot elia-installaties

Hoogspanningsleiding: de aanduiding is bestemd voor bestaande en nieuwe hoogspanningsleidingen en aanhorigheden.

Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden zijn toegelaten. De aanvragen voor vergunningen voor hoogspan-
ningsleidingen en hun aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming. Deze bestemming is van toepassing in zoverre de aanleg, de exploitatie en de wijzigin-
gen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang wordt gebracht.

Het advies van Elia moet worden ingewonnen bij iedere aanvraag tot stedenbouwkundige- en/of milieuvergunning en bij bouw-, graaf- en constructie-activiteiten binnen het plangebied van dit RUP.
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2. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
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eltVERORDENEND DEELe toelichtend gedeelteVERORDENEND GEDEELTE TOELICHTEND GEDEELTE

ART.1: GEBIED VOOR LOKALE BEDRIJVEN
Categorie van gebiedsaanduiding volgens art. 2.2.3. §1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (1 septem-
ber 2009): 2° bedrijvigheid.

1.1 bestemminG

Het gebied voor lokale bedrijven is bestemd voor de inplanting van gebouwen en collectieve voorzieningen voor lokale bedrijfs-
units die gericht zijn op productie, herstel, opslag, magazijn en onderzoeksactiviteiten.

Nevenactiviteiten zijn alleen toegelaten voor zover ze noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de lokale bedrijven.

Minimum 60% van de totale vloeroppervlakte van een bedrijfsunit moet worden ingevuld voor de hoofdactiviteiten van het lokale 
bedrijf, zijnde productie, herstel, opslag, magazijn en onderzoek.

Toegelaten nevenfuncties moeten een geïntegreerd deel uitmaken van de bedrijfsunit. Alle nevenfuncties samen mogen maxi-
mum 40% van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsunit bedragen.

Toegelaten nevenfuncties zijn:

 • een eventuele bedrijfswoning voor directie of bewakingspersoneel mits de maximale vloeroppervlakte beperkt blijft tot 
200m² en het totale woonvolume beperkt blijft tot 1.000m³ bouwvolume

 • administratie en kantoren, demonstratieruimte en toonzalen en studie- en vergaderruimten die verband houden met en 
gekoppeld zijn aan de hoofdactiviteit van het bedrijf

 • verkoopsactiviteiten die verband houden met en gekoppeld zijn aan de hoofdactiviteit van het bedrijf mits de vloerop-
pervlakte beperkt blijft tot maximum 20% van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsunit.

De gelijkvloerse bruto oppervlakte (footprint) van een bedrijfsunit bedraagt minimum 100m² en maximum 2.500m².

Collectieve voorzieningen zijn toegelaten en moeten kaderen in de duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein.

De hoofd- en nevenactiviteiten en de collectieve voorzieningen van de bedrijven zijn toegelaten voor zover ze geen abnormale 
hinder, met inbegrip van water-, bodem- en luchtverontreiniging, geluidshinder, reukhinder en trillingen veroorzaken voor de 
omgeving. Ze moeten voldoen aan de voorschriften die door de overheid desbetreffend nu en in de toekomst worden opgelegd.

Het betreffende gebied voor lokale bedrijven betreft de uitbreiding van 
de reeds bestaande KMO-zone Beverpark dat bestaat uit twee gebou-
wen met in totaal een 15tal bedrijfsunits. Dit gebied komt overeen met 
de bestaande gewestplanbestemming van het gebied voor ambachtelijke 
bedrijven en KMO’s, aangevuld met de strook militair gebied tussen de 
gewestplanbestemming van het volledige gebied voor ambachtelijke be-
drijven en KMO’s.

De gelijkvloerse bruto oppervlakte (footprint) van een bedrijfsunit wordt 
berekend tot buitenmuurs en tot het midden van de scheidingsmuur met 
een aanpalende bedrijfsunit, inclusief inpandige parkeergelegenheden 
(exclusief externe parkeerplaatsen en bij de bedrijfsunit horende wege-
nis).

Voorbeelden van collectieve voorzieningen zijn private wegenis, parkeer-
plaatsen voor vrachtwagens en personenauto’s, conciërgewoning, ben-
zinestation, bedrijfskantine, opslagplaatsen van goederen bestemd voor 
nationale of internationale verkoop, technische ruimtes, bufferbekkens 
voor regenwateropvang,...
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veVERORDENEND GEDEELTE nd gedeelte toe TOELICHTEND GEDEELTE lichtend gedeelte
De volgende functies worden expliciet verboden:

 • autonome verkoop van goederen en diensten

 • autonome kantoren met loketfunctie

 • horeca-activiteiten

 • opslag van schroot

 • storten en/of verwerking van afval

 • verwerking en bewerking van mest of slib

 • transportbedrijven of logistieke bedrijven, waarvan het transport moet worden beschouwd als een hoofdactiviteit die 
niet ten dienste staat van een andere vorm van bedrijvigheid op dezelfde bedrijfsvestiging

 • inrichtingen als bedoeld in artikel 3 §1 1ste lid van het “Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 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”, volgens de criteria geldend op het ogen-
blik van vestiging op het terrein of op het ogenblik dat een nieuwe activiteit binnen het bedrijf wordt opgestart, voor wat 
betreft die nieuwe activiteit.

1.2 inrichtinG en beheer

1.2.1. Bebouwingswijze
De bebouwingswijze is aaneengesloten of gekoppeld.

1.2.2. Plaatsing en afmetingen van de gebouwen
Nieuwe gebouwen of constructies en uitbreidingen van bestaande gebouwen en constructies moeten een absoluut minimum 
van 1,9m ten opzichte van de zonegrens met het buffergebied (zie art. 2) behouden. 

Nieuwe gebouwen of constructies en uitbreidingen van bestaande gebouwen of constructies worden in hoogte beperkt tot  
maximum 10,15m t.o.v. het niveau van de spoorweg onder de vorm van een plat dak. De hoogtebeperkingen, richtlijnen en 
veiligheidsvoorschriften van de hoogspanningsnetbeheerder (Elia) moeten hierbij worden gevolgd.

Een minimum bouwvrije strook van 1,9m is vereist in functie van:

 • juridisch standpunt: nemen van lichten en zichten (ook bv. voor de 
bedrijfswoning)

 • veiligheid: ev. vluchtdeuren die naar buiten moeten opendraaien

 • onderhoud: mogelijkheid voor het plaatsen van een stelling voor 
gevelwerken.

De bouwhoogte wordt beperkt tot maximum 10,15m t.o.v. het niveau van 
de spoorweg (= 13.00 TAW) aan hoogspanningslijn 150.124-129 span 26-
27 onder de vorm van een plat dak. Een bouwhoogte van 10,15m laat in 
principe de inpassing van drie bouwlagen toe. De bouwhoogte werd afge-
stemd op het advies van hoogspanningsnetbeheerder Elia.
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eltVERORDENEND DEELe toelichtend gedeelteVERORDENEND GEDEELTE TOELICHTEND GEDEELTE
1.2.3. Voorkomen van gebouwen
Iedere nieuwe fase van nieuwbouw moet de vormgeving van het reeds bestaande gedeelte van de eerste fase van het KMO-
park doortrekken.

Er moet via een verzorgd materiaalgebruik en aangepaste vormgeving worden gestreefd naar architecturaal aantrekkelijke 
bedrijfsgebouwen die zich integreren binnen het volledige KMO-park.

Alle materialen moeten vanuit esthetisch standpunt verantwoord en van duurzame aard zijn. De voorkeur wordt gegeven aan 
materialen welke na verloop van tijd hun uitzicht behouden.

1.2.4. Reclame
Alle visuele reclames en publiciteitsmaatregelen zijn beperkt tot de bekendmaking van de bedrijvigheid op die plaats uitgeoe-
fend of de bekendmaking van goederen die op die plaats te koop of te huur zijn.

Slechts op de voorgevels van de gebouwen of op constructies kunnen reclames met een maximum-oppervlakte van 10 % per 
voorgeveloppervlakte van een individuele bedrijfsunit worden aangebracht.

1.2.5. Erfscheidingen
Behoudens beplantingen mogen erfscheidingen slechts worden uitgevoerd in palen met draadwerk met een maximum hoogte 
van 2m.

1.2.6. Inrichting van de niet-bebouwde delen
De niet–bebouwde delen van het gebied voor lokale bedrijven mag worden verhard voor de aanleg van private toegangen, 
opritten, laad- en losruimte, stapelruimte, parkeerplaatsen en fietsenstaanplaatsen.

De niet-bebouwde en niet-verharde delen van het gebied voor lokale bedrijven worden ingericht als groenzone, met inbegrip 
van de mogelijkheid tot aanleg van landschappelijk ingepaste waterbufferbekkens.

1.2.7. Parkeren
De parkeerbehoefte moet worden opgevangen binnen het gebied voor lokale bedrijven of binnen het eigen privaat terrein van 
het volledige KMO-park.

Het aantal parkeerplaatsen wordt als volgt bepaald:

 • minimaal 1 plaats per 3 werkende personen en maximaal 2 plaatsen per 3 werkende personen

 • 2 per 100m² vloeroppervlakte kantoren of diensten

De vormgeving van het reeds bestaande gedeelte van de eerste fase van 
het KMO-park is opgevat als een hedendaags en esthetisch geheel met 
een evenwicht tussen uniformiteit en individualiteit.

Bij de oprichting of aanleg van erfscheidingen dient rekening te worden 
gehouden met de vigerende brandveiligheidsnormen.

Conform de nieuwe code van goede praktijk is het aangewezen de vol-
gende cijfers als standaard te hanteren:

 • buffervolume: 260 m³/ha verharding

 • ledigingsdebiet: 20 l/sec/ha.
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veVERORDENEND GEDEELTE nd gedeelte toe TOELICHTEND GEDEELTE lichtend gedeelte

 • 1 per 100m² vloeroppervlakte lokale bedrijven.

Het aantal (brom)fietsenstalplaatsen vastgelegd a rato van minimum 1 stalplaats per 10 werknemers.

Fietsenstalplaatsen worden in gebouwen voorzien. Indien dit niet mogelijk is, moeten fietsenstalplaatsen in open lucht, overdekt 
en beveiligd, zo dicht mogelijk bij de gebouwen worden ingeplant.

Elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning moet worden aangevuld met een berekeningsnota 
waaruit blijkt dat aan de minimale en maximale vereiste stallingscapaciteit voor auto’s en (brom)fietsen is voldaan.

1.2.8. Verhardingen
De gemeenschappelijke rijwegen rond de bedrijfsgebouwen kunnen worden uitgevoerd in monoliete asfalt- of betonverhardin-
gen.

Alle overige nieuwe verhardingen of bestaande verhardingen moeten worden (her)aangelegd of vervangen door waterdoorla-
tende of halfwaterdoorlatende bestratingsmaterialen.
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eltVERORDENEND DEELe toelichtend gedeelteVERORDENEND GEDEELTE TOELICHTEND GEDEELTE

ART.2:  ART. 2: BUFFERGEBIED

  Categorie van gebiedsaanduiding volgens art. 2.2.3. §1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (1  
  september 2009): 2° bedrijvigheid.

2.1 bestemminG

Het buffergebied is integraal als groene ruimte te behouden of in te richten, met inbegrip van de aanleg van beperkte fiets- en 
wandelpaden. Zij zorgen, op een wijze die zich in het landschap inpast, voor een degelijke visuele buffering van naastgelegen 
gebouwen en constructies en het omgevende open landbouwgebied.

Waar in deze zone op het grafisch plan in overdruk een indicatieve bouwvrije strook, indicatief tracé voor traag verkeer of 
indicatief tracé waterloop is aangeduid, moet respectievelijk worden voldaan aan de stedenbouwkundige voorschriften onder 
artikel 6, 7 en 8.

2.2 inrichtinG en beheer

Alle constructies en verhardingen zijn verboden, met uitzondering van de werken noodzakelijk in functie van de aanleg van 
beperkte fiets- en wandelpaden, en het beheer van de waterloop en de bouwvrije strook.

2.3 aanleG

Het volledige buffergebied dient als groene ruimte te worden aangelegd en gehandhaafd door middel van de aanplanting van 
een heestermassief. De aan te planten heesters moeten voor 100% streekeigen zijn. De hoogte van het volgroeide massief 
bedraagt minimum 3m, met uitzondering van een minimum van 1m langs de randen palend aan fiets- en wandelpaden. Naast 
de struikbeplantingen dient per 60 m² minstens één streekeigen hoogstam te worden voorzien. De toegelaten soorten hoog-
stammige bomen, hoogtebeperkingen, richtlijnen en veiligheidsvoorschriften van de hoogspanningsnetbeheerder (Elia) moeten 
hierbij worden gevolgd.

Bij de aanleg van het buffergebied dient men maximaal rekening te houden met bestaande natuurlijke elementen zoals waarde-
volle bomen, bomenrijen, struwelen en waterlopen. Reeds bestaande streekeigen bomen binnen het buffergebied mogen enkel 
worden geveld in geval van gevaar of ziekte die tot afsterven leidt.

De aanplant van het volledige buffergebied moet geschieden in het eerste plantseizoen na voltooiing van de wegenis of voor 
de realisatie van andere bouwwerken in het aanpalende gebied voor lokale bedrijven (zie art. 1).

Dit is een strook van 15m breedte rondom de toekomstige uitbreiding 
van KMO-zone met aansluitend noordelijker in het plangebied een strook 
militair gebied herbestemd tot buffergebied. De noordelijke strook militair 
gebied wordt herbestemd tot buffergebied omdat de strook ca. 16m breed 
is, waardoor het over de volledige breedte herbestemmen tot fietsroute 
buitenproportioneel zou zijn. De strook buffergebied zal aansluiten op het 
aanpalende perceel dat bestaat uit opgaand groen. Bovendien zal deze 
bufferstrook bijdragen tot een landschappelijke afwerking van de bebou-
wing ten zuiden van N70 naar het open landbouwgebied toe.

Er wordt aanbevolen één rij hoogstammen aan elke zijde van het fietspad 
te voorzien. De bomen moeten op voldoende afstand van elkaar staan 
om het vlotte onderhoud van de waterloop toe te laten. Er moet aandacht 
worden besteed aan de soort hoogstammen zodat de boomwortels niet 
opwaarts groeien en het fietspad beschadigen.

Onder voltooiing van de wegenis wordt eveneens de aanleg van het fiets- 
of voetpad in het buffergebied verstaan.
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veVERORDENEND GEDEELTE nd gedeelte toe TOELICHTEND GEDEELTE lichtend gedeelte

ART.3:  ART. 3: AGRARISCH GEBIED

  Categorie van gebiedsaanduiding volgens art. 2.2.3. §1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (1  
  september 2009): 4° a) landbouw, meerbepaald agrarisch gebied.

3.1 bestemminG

Het gebied is bestemd voor de beroepslandbouw.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn 
toegelaten.

3.2 inrichtinG en beheer

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de vol-
gende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: 

 • het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor 
educatief of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-gemotori-
seerd verkeer

 • het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen

 • de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden.

De oostelijke grens van de KMO-zone werd afgestemd op de bestaande 
perceelsstructuur waardoor er een smalle reststrook gebied voor ambach-
telijke bedrijven en KMO’s werd herbestemd tot agrarisch gebied (ca. 
0,155ha).

Bebossing in agrarisch gebied is vergunningsplichtig op grond van artikel 
35 van het Veldwetboek.

Natuurbehoud, landschapszorg en recreatief medegebruik zijn onderge-
schikte functies in het agrarisch gebied. Ondergeschikt betekent ‘van be-
trekkelijk minder grote betekenis’. 

Kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet toegankelijk maken 
van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, bestaat onder 
meer uit toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen... 
Kleinschalige infrastructuur, gericht op recreatief medegebruik bestaat uit 
zitbanken, picknicktafels, vuilnisbakken, informatieborden, paden, kijk- of 
schuilhutten... 

Niet-gemotoriseerd verkeer is onder meer wandelen, fietsen, paardrij-
den... Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een waterdoor-
latende verharding. Onder openbare wegen worden ook verkeersveilige 
fietspaden begrepen. 
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eltVERORDENEND DEELe toelichtend gedeelteVERORDENEND GEDEELTE TOELICHTEND GEDEELTE

ART.4:  ART. 4: BOSGEBIED

  Categorie van gebiedsaanduiding volgens art. 2.2.3. §1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (1  
  september 2009): 5° bos.

4.1 bestemminG

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van bos, waarbij het recreatief medegebruik een 
ondergeschikte functie is.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de aanleg, het beheer en de inrichting van bos zijn toege-
laten. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk 
milieu en de landschapswaarden zijn toegelaten.

4.2 inrichtinG en beheer

Het behoud van streekeigen hoogstammen in het bosgebied staat voorop.

Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet wordt overschreden, zijn de volgende werken, handelin-
gen en wijzigingen eveneens toegelaten: 

 • het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor 
educatief of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-gemotori-
seerd verkeer

 • het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen. Bestaande openbare 
wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, 
het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid. 

Een strook militair gebied doorsnijdt beboste percelen volgens de bestaan-
de feitelijke toestand en werd daarom herbestemd tot bosgebied. Het be-
houd van deze beboste percelen draagt bij tot de landschappelijke afwer-
king van de woonzone ten zuiden van N70 naar het open landbouwgebied 
toe. Bovendien is ook hier de strook militair gebied te breed (ca. 16m) voor 
een volledige herbestemming tot fietsroute.

Bos moet in ruime zin worden geïnterpreteerd, zoals in het Bosdecreet. 
Open plekken in het bos vallen daar bijvoorbeeld ook onder.

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als 
bosgebied is mogelijk. Die infrastructuren zijn onder meer: veekerende 
rasters, het bouwen van schuilplaatsen voor dieren die worden ingezet bij 
het beheer van het gebied...

Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie in bosgebied. On-
dergeschikt betekent ‘van betrekkelijk minder grote betekenis’. 

Kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet toegankelijk maken 
van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, bestaat onder 
meer uit toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen ... 
Kleinschalige infrastructuur, gericht op recreatief medegebruik bestaat uit 
zitbanken, picknicktafels, vuilnisbakken, informatieborden, paden, kijk- of 
schuilhutten ... 

Niet-gemotoriseerd verkeer is onder meer wandelen, fietsen, paardrijden... 
Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een waterdoorlatende 
verharding. Onder openbare wegen worden ook verkeersveilige fietspa-
den begrepen. 
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veVERORDENEND GEDEELTE nd gedeelte toe TOELICHTEND GEDEELTE lichtend gedeelte

ART.5:  ART. 5: GEBIED VOOR OPENBARE WEGENIS

  Categorie van gebiedsaanduiding volgens art. 2.2.3. §1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening  
  (1 september 2009): 8° lijninfrastructuur.

5.1 bestemminG

Het gebied is bestemd voor de reeds bestaande wegeninfrastructuur van Oude Baan en Kruisstraat met de respectievelijke 
aanhorigheden.

5.2 inrichtinG en beheer

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassen van die 
wegeninfrastructuur en aanhorigheden.

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbin-
dingen, kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen, 
jaagpaden, recreatienetwerk en waterwegennetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten. 

De strook militair gebied doorsnijdt tweemaal bestaande openbare wege-
nis, namelijk Kruisstraat meest zuidelijk en Oude Baan meer noordelijker. 
Op basis van de perceelsstructuur werd hiervoor de herbestemming tot 
gebied voor openbare wegenis doorgevoerd.

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere ver-
staan: al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en 
parkeerstroken, de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de 
afwatering, de beplantingen,...
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eltVERORDENEND DEELe toelichtend gedeelteVERORDENEND GEDEELTE TOELICHTEND GEDEELTE

ART.6:  ART. 6: INDICATIEVE BOUWVRIJE STROOK (OVERDRUK)

  

6.1 bestemminG

Deze in overdruk weergegeven indicatieve bouwvrije strook is, ongeacht de zonering aangegeven in de grondkleur, tevens 
bestemd voor desgevallend:

 • collectieve buitenaanlegvoorzieningen voor het gebied voor lokale bedrijven

 • indicatief tracé voor traag verkeer

 • indicatief tracé waterloop.

Er zijn geen constructies toegelaten, met inbegrip van hellende op- en afritten, en met uitzondering van nutsleidingen.

6.2 inrichtinG en beheer

6.2.1. Indicatieve bouwvrije strook voor collectieve buitenaanlegvoorzieningen voor het 
gebied voor lokale bedrijven
In deze strook zijn alle verhardingen voor de aanleg van private toegangen, opritten, laad- en losruimte, stapelruimte, par-
keerplaatsen en fietsenstaanplaatsen.

6.2.2. Indicatieve bouwvrije strook voor indicatief tracé voor traag verkeer
In deze strook zijn alle stedenbouwkundige voorschriften van indicatief tracé voor traag verkeer (overdruk, zie art. 7) van 
toepassing.

6.2.3. Indicatieve bouwvrije strook voor indicatief tracé waterloop
Waar op het grafisch plan een indicatieve bouwvrije strook werd aangegeven die parallel loopt aan het indicatief tracé water-
loop (overdruk, zie art. 8), is het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de waterloop toegelaten.

Een eerste bouwvrije strook werd ingetekend binnen het gebied voor lo-
kale bedrijven, ter hoogte van de voormalige spoorwegzate. Deze bouw-
vrije strook werd afgestemd op de perceelsgrenzen van de spoorweg en 
varieert van ca. 7,5m tot 9,5m (wat dus een smallere strook is ten opzichte 
van de gewestplanbestemming militair gebied). In deze bouwvrije strook 
kan verharding worden aangelegd in functie van circulatieruimte, parkeer-
ruimte en stapelruimte. Om toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden ter 
ontsluiting van het te herbestemmen militair domein Westakkers op grond-
gebied Sint-Niklaas niet volledig te hypothekeren kunnen in deze strook 
geen gebouwen of constructies worden opgericht. Een tweede bouwvrije 
strook heeft een breedte van 5m aan beide zijden van de open waterloop 
(nr. 08015) om het onderhoud, beheer en de exploitatie van de waterloop 
toe te laten. Deze bouwvrije strook langs de waterloop ligt deels op het 
buffergebied van de KMO-zone en deels op het agrarisch gebied.
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veVERORDENEND GEDEELTE nd gedeelte toe TOELICHTEND GEDEELTE lichtend gedeelte

Binnen een zone van 5m langs het indicatief tracé waterloop geldt een erfdienstbaarheid voor het onderhoud, het beheer en 
de exploitatie van de waterloop.

Alle werken die kunnen resulteren in het verhinderen van de exploitatie van de waterloop aanwezig in de indicatieve bouwvrije 
strook, het minder dan optimaal functioneren ervan of het verlagen van de veiligheid, zijn verboden.

Alle uitgevoerde werken dienen conform te zijn met de bestaande wetgeving terzake.

Voor het onderhoud van de waterloop is o.a. het deponeren van maaispe-
cie toegelaten in de 5m-zone.
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eltVERORDENEND DEELe toelichtend gedeelteVERORDENEND GEDEELTE TOELICHTEND GEDEELTE

ART.7:  ART. 7: INDICATIEF TRACÉ VOOR TRAAG VERKEER   

              (OVERDRUK)
  

7.1 bestemminG

Het indicatief tracé voor traag verkeer is bestemd voor een voetgangers- en fietsersverbinding. Deze weg heeft als hoofdfunc-
tie het verbinden voor voetgangers en fietsers.

7.2 inrichtinG en beheer

De te realiseren voet- en fietsweg op de voormalige spoorwegbedding moet aansluiting vinden op de wegenis binnen het 
gebied voor lokale bedrijven.

De voet- en fietsweg wordt uitgevoerd in monoliete asfalt- of betonverhardingen met een landschappelijk geïntegreerde 
toplaag in combinatie met een infiltratiestrook (open gracht) ernaast die voldoende gedimensioneerd is voor de opvang van 
het hemelwater.

Bijzondere voorzieningen zoals signalisatie, verlichting, beperkte nutsbebouwing en straatmeubilair zijn toegelaten, voor zo-
ver de inplanting ervan rekening houdt met alle aspecten van verkeersveiligheid, representativiteit, hinder voor aanpalenden, 
enz. Dit moet blijken uit een motivatie van de inplanting die bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moet 
gevoegd worden.

De voet- en fietsweg heeft een minimale breedte van 2,5m.

Deze overdruk volgt het tracé van de voormalige spoorwegzate en wordt 
ter hoogte van de toekomstige uitbreiding van de KMO-zone omgeleid in 
de 15m brede strook van het buffergebied. Het tracé voor traag verkeer 
wordt ter hoogte van de waterloop best voorzien in de bouwvrije strook van 
5m binnen het buffergebied, zodat er minstens 10m buffergebied beschik-
baar blijft voor opgaand groen met hoogstammen.

Het aansluiten van de voet- en fietsweg op de voormalige spoorwegbed-
ding met de wegenis binnen het gebied voor lokale bedrijven is noodza-
kelijk in functie van de bevordering van de woon-werkverplaatsingen per 
fiets.

De noodzaak van toegang voor hulpdiensten met beperkt tonnage van 
1,5ton moet worden aangetoond in een bijgevoegde nota bij de vergun-
ningsaanvraag. Deze ondergeschikte functie van toegang voor hulpdien-
sten mag de hoofdfunctie als voet- en fietsweg niet verhinderen. De voet- 
en fietsweg mag niet ten dienste staan als toegang voor de brandweer 
voor de nabijgelegen bedrijfsunits, noch voor tractorverkeer van aangelan-
den voor het bereiken van akkers of weilanden.
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veVERORDENEND GEDEELTE nd gedeelte toe TOELICHTEND GEDEELTE lichtend gedeelte

ART.8:  ART. 8: INDICATIEF TRACÉ WATERLOOP (OVERDRUK)
  

8.1 bestemminG

Dit in overdruk weergegeven indicatief tracé waterloop betreft een geklasseerde waterloop van derde categorie.

8.2 inrichtinG en beheer

De waterloop moet verplicht worden behouden en zonodig, met name in de zonering van buffergebied, worden geherprofi-
leerd als een natuurlijke waterloop.

Bijkomende inbuizingen van de waterloop worden tot een minimum te overwelven afstand beperkt en zijn enkel mogelijk mits 
een grondige motivatie in het kader van bedrijfsmatige noodzakelijkheden.

De waterloop heeft een minimale breedte zoals vereist voor de waterhuishouding in het gebied, met een absoluut minimum  
breedte zoals opgenomen in de atlas van de onbevaarbare waterlopen en is gesitueerd op een afstand van minimaal 3m van 
nabijgelegen verhardingen en minimaal 5m van nabijgelegen bebouwing (uitgezonderd eventuele brugconstructies).

Deze overdruk heeft betrekking op de geklasseerde waterloop 3e catego-
rie (nr. 08015), zijnde de Gaversebeek, waarvoor het tracé indicatief werd 
ingetekend ter hoogte van de aparte kadastrale percelering.

De wet op de onbevaarbare waterlopen van 28/12/1967 art. 17 §1 en 2 
stelt dat aangelanden van waterlopen verplicht zijn, zonder recht op scha-
devergoeding binnen een strook van 5m:

 • doorgang te verlenen aan de waterloopbeheerder;

 • op hun eigendommen de maai- en ruimingsspecie te aanvaar-
den afkomstig uit de waterloop, voor zover deze producten niet 
schadelijk zijn voor het milieu;

 • werktuigen en materialen nodig voor het uitvoeren van werken 
aan de waterloop te laten plaatsen.
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3. OVERZICHT VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE OPGEHEVEN WORDEN

Stedenbouwkundige voorschriften RUP spoorwegzate Westakkers Op te heffen stedenbouwkundige voorschriften gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren (KB 
07/11/1978, gedeeltelijk gewijzigd bij BVR 17/06/1996 Aven Ackers) 

Art. 1: gebied voor lokale bedrijven  • gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s

 • militair gebied

Art. 2: buffergebied  • gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s

 • militair gebied

 • agrarisch gebied

Art. 3. agrarisch gebied  • gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s

Art. 4: bosgebied  • militair gebied

Art. 5: gebied voor openbare wegenis  • militair gebied

Art. 6: indicatieve bouwvrije strook (overdruk)

Art. 7: indicatief tracé voor traag verkeer (overdruk)

Art. 8: indicatief tracé waterloop (overdruk)
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4. BIJLAGE

4.1 bijlaGe 1: lijst met streekeiGen en inheemse heester- en boomsoorten

Deze lijst met streekeigen en inheemse heester- en boomsoorten is louter illustratief en niet bindend voor de bestemmingszones binnen het grafisch plan.

Hierna volgen voornamelijk lijsten van bomen en struiken die oorspronkelijk in onze streken voorkwamen of ingevoerd zijn uit andere streken. Deze laatste soorten hebben wel de eigenschap te gedijen in ons klimaat en 
zijn door hun uitzicht te verenigen met het landschappelijk aanzicht. Alleen voor bomen zijn de specifieke bodemeisen aangeduid. 

4.1.1. Bomen

Nederl. naam Wetensch. naam Max. Hgte Groei Standpl. Bodem
Es Fraxinus excelsior 25 m traag ○ ◐ zware, vochtige klei

Grauwe abeel Populus x canescens 15 - 20 m zeer snel ○ niet kieskeurig - goed windresistent 

Ratelpopulier of Esp Populus tremula 20 - 25 m vlug opgaand ○ niet kieskeurig

Schietwilg Salix alba 10 - 15 m vlug ○ niet kieskeurig

Haagbeuk Carpinus betulus 15 - 20 m tamelijk snel ○ ◐ tot zeer vochtig

Zomereik Quercus robur 30 - 35 m zeer traag ○ droog en vruchtbaar zandleem

Winterlinde Tilia cordata 20 - 35 m aanvankelijk snel ○ ◐ alle gronden / liefst droog

Beuk Fagus sylvatica 30 - 35 m traag ○ ● lemig - stabiele en geen hoge grondwaterstand

LEGENDE:
 ○ = zon;  ◐ = halfschaduw; ● = schaduw

Genaturaliseerde boomsoorten: zijn zo ingeburgerd dat ze het landschap mee bepalen

Nederl. naam Wetensch. naam Max. Hgte Groei Standpl. Bodem
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 20 - 25 m snel ◐ ● niet kieskeurig ook stenig

4.1.2. Plantensoorten voor wind- en zichtschermen of massieve hagen
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Nederl. naam Wetensch. naam
Veldesdoorn Acer campestre

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus

Zwarte els Alnus incana

Ruwe berk Betula pendula

Zachte berk Betula pubescens

Struikheide Calluna vulgaris

Haagbeuk Carpinus betulus

Tamme Kastanje Castanea sativa

Rode kornoelje Cornus sanguinea

Hazelaar Corylus avellana

Meidoorn Crataegus soorten

Kardinaalsmuts Euonymus europaeus

Gewone klimop Hedera Helix

Hulst Ilex aquifolium

Wilde liguster Ligustrum vulgare

Gewone kamperfolie Lonicera periclymenum

Mispel Mespilus germanica

Zoete kers Prunus avium

Vogelkers Prunus padus

Sleedoorn Prunus spinosa

Vuilboom Rhamnus frangula

Zwarte bes Ribes nigrum

Aalbes Ribes rubrum

Stekelbes Ribes uva-crispa

Hondsroos Rosa canina

Schietwilg Salix alba

Geoorde wilg Salix aurita

Bos- of waterwilg Salix caprea

Grauwe wilg Salix cinerea

Amandelwilg Salix triandra

Katwilg Salix viminalis

Gewone vlier Sambucus nigra

Bergvlier Sambucus racemosa

Gewone brem Sarothamnus scoparius

Gewone lijsterbes Sorbus aucuparia

Gaspeldoorn Ulex europaeus

Ruwe iep Ulmus glabra

Veldiep Ulmus minor

Gelderse roos Viburnum opulus






