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basis van scopingsnota versie 2

• Beslissing geen RvR (20/07/2020) op basis van 
toets 25/06/2020
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De linkerzijde  bevat steeds de verordenende stedenbouwkundige voorschriften. De rechterzijde bevat de toelichting hierbij, waarbij de tekst cursief is weergegeven.
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ART.0: ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Voorschriften

Het ruimtelijk uitvoeringsplan legt de bestemming, inrichting en/of beheer vast van het 
gebied waarop het plan van toepassing is. De stedenbouwkundige voorschriften inzake 
de bestemming, de inrichting en/of het beheer en het grafische plan zijn gelijkwaardig en 
hebben dezelfde verordenende kracht.

Schaal en maatvoering

De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. Het grafisch plan is 
opgemaakt op basis van GRB ondergrond. De op het plan expliciet weergegeven maten 
zijn bindend.

§1. Bijkomende bepalingen inzake dossiersamenstelling

De bepalingen inzake de dossiersamenstelling zoals voorzien in het decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning blijven onverminderd gelden. De 
gemeentelijke algemene stedenbouwkundige verordening bepaalt in welke gevallen 
er bijkomende dossierstukken aan de omgevingsaanvraag dienen toegevoegd te 
worden. 

Bovenop de bepalingen uit de gemeentelijke algemene stedenbouwkundige 
verordening wordt binnen de contour van het RUP voor iedere aanvraag tot 
omgevingsvergunning een inrichtingsstudie gevraagd als bijkomend dossierstuk. 
Deze inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen van de omgevingsaanvraag in het kader 
van de goede ruimtelijke ordening, de stedenbouwkundige voorschriften voor het 
gebied, de beoogde beeldkwaliteit en de integratie in de omgeving. Elke nieuwe 
vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of 
nieuwe inrichtingsstudie bevatten.

Het ontbreken van deze dossierstukken kan leiden tot een inhoudelijke weigering 
van het dossier.
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§2. Aandacht voor beeldkwaliteit en integratie in de omgeving

Elke ingreep waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, dient te gebeuren 
met aandacht voor de beeldkwaliteit en de integratie in de omgeving. Doel is het 
waarborgen van een samenhangend geheel dat de kwaliteit en de identiteit van de 
gevels ten aanzien van het omliggende landschap en het publieke domein versterkt. 
Hierbij worden minimum volgende criteria getoetst:

• Vorm en volume,

• Kleur en type materiaalgebruik,

• Integratie in het landschap en t.o.v. kleine landschapselementen. 

§3. Bestaande gebouwen en functies:

De bestaande, niet verkrotte, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen 
die een vergunde of vergund geachte functie hebben, kunnen verbouwd en 
herbouwd worden binnen het bestaande volume en i.f.v. de bestaande functie. 

§4. Integraal waterbeheer:

Werken in functie van waterbeheer zijn steeds toegelaten, dit ongeacht de betrokken 
bestemmingszone. 

§5. Duurzaam bouwen

Alle verbouwingen, nieuwe gebouwen, constructies en infrastructuur dienen op een 
duurzame wijze te worden opgericht. De vergunningverlenende overheid bepaalt bij 
elke aanvraag tot omgevingsvergunning of hieraan wordt voldaan. Bij de beoordeling 
hiervan worden daarbij minstens de volgende criteria afgewogen:

Waterhuishouding

• Het voldoen van de aanvraag tot omgevingsvergunning aan de vigerende 
decretale bepalingen met betrekking tot het integraal waterbeleid.

De vergunningverlenende overheid bepaalt bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning of voldaan wordt aan de vereiste beeldkwaliteit en de integratie in de 
omgeving.

Dit voorschrift is opgenomen om de toekomstmogelijkheden van bestaande vergunde 
gebouwen en functies niet te hypothekeren. 
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• Maximaal gebruik van waterdoorlatende verhardingen bij het 
aanleggen van buiteninfrastructuur. Elementverharding dient hierbij 
te worden uitgevoerd met een ruime voeg, zodat het water maximaal 
kan infiltreren. Indien noodzakelijk in functie van vigerende sectorale 
wetgeving, veiligheidsvoorschriften, een ongeschikte bodemgesteldheid, 
milieutechnische redenen of normen voor de toegankelijkheid voor 
andersvaliden kunnen bepaalde delen volledig aangelegd worden in niet 
waterdoorlatende verharding. 

• Niet-functionele verharde oppervlakten moeten vermeden worden.

Reliëf

• Bij wijzigingen of nieuwe realisaties op het terrein dient maximaal uitgegaan 
van het behoud van het bestaande reliëf, waarbij rekening wordt gehouden 
met de overgang naar de aanpalende percelen. 

• Eventuele reliëfwijzigingen mogen de natuurlijke waterhuishouding van het 
terrein niet verstoren.

• Uitzonderingen op bovenstaande voorschriften zijn de aanleg van dijken en 
de aanleg van collectieve waterberging- en zuivering. 

Opwekken van hernieuwbare energie

• Constructies voor het opwekken van hernieuwbare energie dienen te worden 
geïntegreerd in de gebouwen.
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1 Bestemming:

§1. Het gebied is bestemd voor wonen met nevenfuncties.

§2. Binnen bestaande vergunde of vergund geachte, niet verkrotte gebouwen die 
gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg kunnen volgende nevenfuncties 
toegelaten worden, indien het gebouw hiervoor bouwfysisch geschikt is en voor 
zover inpasbaar in de omgeving:

• Woonondersteunende functies 

• Toeristische logies 

• Reca: restaurant, café en/of cafetaria 

• Gemeenschapsvoorzieningen op schaal van het gehucht

• Opslag van goederen en/of materiaal

Hoogdynamische activiteiten worden uitgesloten. Opslag van goederen/of materiaal 
in open lucht is verboden. 

2 Inrichting:

§1. Woningtypologie

Volgende woningtypes zijn toegelaten:

• eengezinswoningen in open, halfopen en/of gesloten bebouwing.

Opsplitsen van woningen en kavels is niet toegestaan.

Bestaande, vergund geachte bebouwing, functies en inrichtingen kunnen behouden 
blijven. 

Een gebouw of gebouwencomplex is bouwfysisch geschikt voor een nieuwe functie als 
aan het gebouw of gebouwencomplex uit financieel of bouwtechnisch oogpunt geen 
ingrijpende werken uitgevoerd hoeven te worden voor de nieuwe functie. Daarmee 
wordt bedoeld dat de functie gerealiseerd kan worden als de bestaande structuur van 
het gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, waarbij het gebouw aangepast 
kan worden aan hedendaagse comfort-, energie- of milieueisen

Woonondersteunende functies en activiteiten op niveau van het gehucht zijnde 
kleinschalige (hobby)land- en tuinbouw, detailhandel, ambacht, bedrijvigheid, diensten- 
en kantoorfuncties. 

Met toeristische logies wordt bedoeld: elke exploitatie die aan één of meerdere toeristen 
de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten zoals gedefinieerd in het 
Logiesdecreet onder de categorie “gastenkamerexploitatie”.

Met gemeenschapsvoorzieningen op schaal van het gehucht wordt bedoeld: een 
buurthuis, voorzieningen voor jeugdwerking, verzamelplaats voor plaatselijke 
erfgoedobjecten,…

Meergezinswoningen zijn niet toegelaten.

Het tijdelijk opsplitsen van een woning i.f.v. zorgwonen blijft mogelijk, zoals is geregeld 
door de wetgeving terzake.

   ART.1: ZONE VOOR DIJKGEHUCHT (GEBIEDSCATEGORIE WONEN)  
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§2. Nevenfuncties

Bovenop de woonbestemming van het gebied zijn er tevens een aantal nevenfuncties 
toegelaten binnen de bestaande, vergunde (of vergund geachte) bebouwing onder 
volgende voorwaarden:

• Woonondersteunende functies, toeristische logies en reca kunnen niet 
afzonderlijk worden voorzien. Hier dient steeds een woonfunctie aan 
gekoppeld te zijn. 

• De inrichting van een cafetaria, taverne of restaurant vormen één geheel met 
een maximale oppervlakte van 100m², dit exclusief keuken en sanitair.

• Woonondersteunende nevenfuncties zijn beperkt tot 100m²

• Opslag van goederen en/of materiaal is enkel binnen de bestaande 
bebouwing toegelaten. Buitenopslag is verboden. 

• De inrichting van tijdelijke verblijfsaccomodatie is toegelaten met een 
maximum van 8 tijdelijke verblijfsgelegenheden met een maximum van 20 
bedden. 

• De eventueel noodzakelijke parkeerplaatsen i.f.v. de nevenfunctie kunnen 
niet op het openbaar domein worden afgewenteld. 

• De autoparkeerplaatsen moeten door middel van een groenaanplant aan het 
zicht van op het openbaar domein worden onttrokken. 

   §3. Bestaande woningen (overdruk)

Voor de bestaande woningen worden volgende ingrepen toegelaten:

• onderhouds- en instandhoudingswerken, 

• verbouwen, 

• uitbreiden van de bestaande woning (overdruk) mits volgende beperkingen in 
acht worden genomen: 

• Het totale bruto-volume blijft beperkt tot maximaal 750 m³. 

• Indien het bestaande volume groter is dan 750 m³ kan de woning in het 
huidige (vergunde) volume verbouwd worden. Uitbreidingen zijn in dat 
geval niet toegestaan, tenzij om technische verbeteringen uit te voeren.

Met de koppeling van nevenfuncties met de woonfunctie wordt bedoeld dat de 
nevenfuncties voorzien worden op dezelfde kavel als waar de woonfuncties is voorzien. 

Er kan slechts één ruimte i.f.v. reca voorzien worden waarbinnen de diverse functies 
worden gecombineerd. Hotelfunctie wordt uitgesloten. 

Er dienen voldoende parkeerplaatsen te worden  voorzien op eigen terrein of via een 
collectieve parking op andere percelen om zodoende een mogelijke parkeerafwikkeling 
op de smalle straten in Ouden Doel te vermijden. 

Het kleinschalig karakter van de woningen in Ouden Doel is typerend voor het 
gehucht en verwijst naar hun bescheiden oorsprong als landarbeiderswoningen en 
dijkwerkershuisjes. 

Technische verbeteringen: bijvoorbeeld gevelisolatie, ...
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• Mits het totale bruto-volume beperkt blijft tot maximaal 750 m³ kunnen 
de bestaande woningen ook herbouwd worden. In geval van herbouw 
wordt ofwel geopteerd voor een herbouw op dezelfde plaats met 
behoud van bestaande vormkenmerken ofwel volgens onderstaande 
inrichtingsvoorschriften: 

§3.1. Inrichtingsvoorschriften voor herbouw bovenop de dijk:

• De voorgevel van de hoofdgebouwen wordt voorzien tussen 0 en 3m t.o.v. 
de rooilijn. Bij nieuwbouw en herbouw van dieper gelegen volumes dient de 
voorgevel binnen de hierboven gegeven afstanden t.o.v. de rooilijn te worden 
voorzien. 

• De bouwhoogte is beperkt tot maximaal 1 bouwlaag (exclusief dakvolume). 

• De noklijn van de daken oriënteert zich evenwijdig met de as van de 
Zoetenberm. De breedte van de voorgevel dient 1,5 keer zo lang te zijn als de 
bouwdiepte. 

• Hellende daken zijn verplicht. Platte daken zijn niet toegelaten behalve voor 
ondergeschikte nevenvolumes die aan het straatzicht zijn onttrokken.

• Teruggetrokken dakverdiepingen zijn niet toegelaten. 

§3.2 Inrichtingsvoorschriften voor herbouw benedendijks: 

• De voorgevel van de hoofdgebouwen wordt voorzien tussen 0 en 8m t.o.v. 
de rooilijn. Bij nieuwbouw en herbouw van dieper gelegen volumes dient de 
voorgevel binnen de hierboven gegeven afstanden t.o.v. de rooilijn te worden 
voorzien.

• De bouwhoogte is beperkt tot maximaal 2 bouwlagen (exclusief dakvolume). 

• Hellende daken zijn verplicht. Platte daken zijn niet toegelaten behalve voor 
ondergeschikte nevenvolumes die aan het straatzicht zijn onttrokken.

• Teruggetrokken dakverdiepingen zijn niet toegelaten. 

Onder vormkenmerken wordt begrepen: aantal bouwlagen, inplanting, oriëntatie, 
dakvorm en gevelmaterialen

De woningen bovenop de dijk situeren zich ten noorden van de Zoetenberm. 

Een bouwlaag is het bovengronds 
horizontaal gedeelte van een bouwwerk 
tussen twee vloerniveaus. Het dakvolume 
wordt niet meegerekend als een bouwlaag. 
Het aantal bouwlagen wordt gemeten 
vanaf het straatniveau ter hoogte van het  

    perceel.

 Zowel een schilddak, een mansardedak als een zadeldak behoort tot de mogelijkheden. 

De woningen benedendijks situeren zich ten zuiden van de Zoetenberm. 

 Een bouwlaag is het bovengronds 
horizontaal gedeelte van een bouwwerk 
tussen twee vloerniveaus. Het dakvolume 
wordt niet meegerekend als een 
bouwlaag. Het aantal bouwlagen wordt 

gemeten vanaf het straatniveau ter hoogte van het perceel.

Zowel een schilddak, een mansardedak als een zadeldak behoort 
tot de mogelijkheden. 
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§3.2.1 Noklijn

• Bovenop de bepalingen uit §3.2 geldt bijkomend: de noklijn voor daken van 
hoofdgebouwen langs de Zoetenberm is vrij.  De noklijn van de daken langs 
de Oostlangeweg en Ouden Doel Kleinstraatje oriënteert zich dwars op de as 
van de weg. De lengte van het bouwvolume dient hier minstens 1,5 keer zo 
lang te zijn als de breedte van de voorgevel.  

§4. Inplanting t.o.v. de zijperceelsgrenzen:

De inplanting t.o.v. de zijperceelsgrenzen is vrij. In geval van oprichting op minder 
dan 3m ten opzichte van de zijkavelgrens is het akkoord van de aanpalende eigenaar 
vereist. 

§5. Bouwdiepte, gevelbreedte

Er geldt geen minimale bouwdiepte, noch een minimale gevelbreedte. 

§6. Aansluiting met aanpalende gebouwen:

Aansluitingen met bestaande, aanpalende gebouwen dienen op een passende en 
esthetische manier te gebeuren. Deze aansluitingen dienen een harmonieus en 
samenhorend geheel te vormen, passend in de ruimtelijke context.

Eventueel niet afgewerkte gemeenschappelijke muren of nieuwe 
gemeenschappelijke muren ten gevolge van lager bouwen en/of het afbouwen, 
dienen afgewerkt te worden in volwaardig gevelmateriaal als de overige gevels. 
Een afwerking als wachtgevel kan enkel indien tegenbouw gegarandeerd is, er geen 
hinder is voor aanpalenden en er een motivatienota wordt bijgebracht betreffende 
deze afwerking.

 De dwarse oriëntatie verwijst naar de typerende langgeveltypologie van de 
landarbeidershuisjes en waarborgt de zichtrelatie tussen de straat en het achterliggende 
groen/open ruimte. Deze dwars oriëntatie wordt benedendijks enkel voorzien voor de 
woningen langs de Oostlangeweg en Ouden Doel-klein straatje. 

Alle zichtbaar blijvende gevels, ook die op of tegen de perceelsgrenzen, worden in 
dezelfde volwaardige gevelmaterialen afgewerkt als de overige gevels.

Geen hinder: een schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaar is noodzakelijk.
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§7. Materiaalgebruik: 

Minstens de straatgevel wordt voorzien van roodbruin bakstenen 
metselwerk(eventueel beschilderd of gekalleid) en eventueel aangevuld met 
anderskleurige horizontale gevelindeling. De daken worden voorzien van dakpannen 
(roodbruin of zwart) of leien. 

§8. Architectuur:

De architectuur van nieuwbouwvolumes hoeft niet historiserende te zijn maar 
moet in dialoog treden met het aanwezige erfgoed en vormkarakteristieken van 
de aanwezige bebouwing. Hierbij wordt zowel  aandacht geschonken aan de 
aspecten: schaal, materiaalgebruik, bouwhoogte, inplanting, dakvorm als eventuele 
waardevolle/typerende detailleringen.

§9. Erfscheidingen:

Voor wat betreft erfscheidingen/afsluitingen zichtbaar vanaf het openbaar domein:

• bakstenen muurtjes aansluitend bij het materiaal van de gevel van de 
bebouwing: enkel in de voortuinstrook met een maximale hoogte van 0,6m. 

• een levende streekeigen haag van maximaal 1m hoog in de voortuinstrook en 
maximaal 2m hoog elders. 

Voor wat betreft erfscheidingen/afsluitingen ter hoogte van de rand van het gehucht, 
indicatief weergegeven op het grafisch plan als landschappelijke integratie:

• een levende streekeigen haag of heg al dan niet gecombineerd met 
streekeigen heesters en hoogstammige bomen. 

• de minimale hoogte van de haag of heg als erfscheiding ter hoogte van deze 
grafische aanduiding bedraagt 1,00m, de max. hoogte bedraagt 2,00m.

Voor wat betreft de overige perceelsgrenzen niet zichtbaar vanaf het openbaar 
domein: 

• duurzame, esthetisch verantwoorde materialen.  
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§10. Tuin

• Slechts 30% van de niet bebouwde ruimte mag verhard worden.

• De verharding bevindt zich binnen de straal van max 30m rond de bebouwing. 

• Bestaande vergunde of vergund geachte bijgebouwen kunnen verbouwd 
of herbouwd worden met behoud van volume. Bij woningen waarbij geen 
bestaande vergunde of vergund geachte bijgebouwen aanwezig zijn op de 
kavel kunnen nieuwe bijgebouwen en constructies i.f.v. garage, carport, serre 
of tuinberging worden voorzien met een maximale oppervlakte van 40m².

    §11. Behoud waardevolle gebouwen (overdruk):

De bestaande bebouwing met erfgoedkarakter moet maximaal behouden blijven. 
Verbouwings- en beperkte uitbreidingswerken aan deze bestaande gebouwen 
kunnen toegelaten worden voor zover de typische verschijningsvorm en het 
architecturaal karakter behouden blijft. Dit houdt in dat:

• De waardevolle gebouwen (zie aanduiding op grafisch plan) niet kunnen 
worden gesloopt. 

• Voor de overige gebouwen op het perceel is herbouw wel mogelijk indien het 
nieuwe volume of de nieuwe volumes binnen het grondplan en gabariet van 
de oorspronkelijke volumes passen en de erfopstelling respecteren.  

• Het landelijke karakter en de verschijningsvorm zoveel mogelijk behouden 
blijven. Het gebruik van een moderne eigentijdse vormentaal is mogelijk. 

Indien de waardevolle gebouwen vernield of beschadigd werden ten gevolge van 
een vreemde oorzaak, die de eigenaar niet kan worden toegerekend is ook herbouw 
mogelijk. De aanvraag gebeurt binnen de drie jaar na de toekenning van het 
verzekeringsbedrag of, zo de vernieling of beschadiging niet door een verzekering 
gedekt zijn, binnen de vijf jaar na het optreden van deze vernieling of beschadiging.

Vreemde oorzaken die niet aan de eigenaar kunnen worden toegerekend zijn 
bijvoorbeeld brand, instorting,..
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  §12 Waardevolle hoeve (overdruk)

Bij elke omgevingsvergunningsaanvraag met betrekking tot de hoeve (aangeduid op 
grafisch plan) moet aangetoond worden dat het landelijke karakter en de typologie 
van de erfopstelling van de historische hoeve gerespecteerd worden. 

   §13 Zoetenberm (overdruk)

In de overdrukzone van de Zoetenberm dienen alle werken, handelingen 
en wijzigingen te gebeuren met aandacht en respect voor de aanwezige 
erfgoedwaarden van het dijklichaam.

  

De Zoetenberm getuigt van de dijkontwikkeling in de vroegmoderne periode in de 
Scheldevallei. Specifiek  voor de Zoeten Berm ten opzichte van de overige Scheldedijken 
zijn de dijkhoogte (ca. 4,2m boven het niveau van de polder) en het typerende steile 
profiel. 
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1 Bestemming: 

§1. Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, landschapszorg en landbouw 
nevengeschikte functies. 

2 Inrichting:

§1. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering 
van de bestemming zijn toegelaten, met uitzondering van:

• het oprichten van gebouwen 

• het oprichten van schuilhokken met een omvang groter dan 20m2 

• het aanbrengen van perceelsafscheidingen, met een negatief effect op de 
landschappelijke kwaliteiten

§2. Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene 
bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de volgende werken, handelingen en 
wijzigingen 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-
gemotoriseerd verkeer, afscheidingen, vogelkijkhutten en voorzieningen voor 
een bivakzone. 

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

Het openruimtegebied is in principe een bouwvrij gebied. In het gebied zijn uitsluitend 
gebouwen toegelaten die noodzakelijk zijn voor het beheer van het gebied, op 
voorwaarde dat ze niet gebruikt kunnen worden als woonverblijf. Het gaat om 
gebouwen en constructies met een beperkte omvang (schuilplaats, bergplaats 
voor materiaal ...). Een dergelijke bebouwing kan slechts toegelaten worden voor 
openruimtegebieden met een aanzienlijke oppervlakte.

Kleinschalige infrastructuur voor landbouw of hobbylandbouw zoals schuilhokken, 
afsluitingen. Infrastructuur voor hoogdynamische dagrecreatieve of verblijfsrecreatie is 
uitgesloten (sportvelden, golfterreinen, permanente kampeervoorzieningen...)

Bv. houten afsluitingen of d.m.v. palen en lint ifv paardenweides hebben een 
negatief effect op de landschappelijke kwaliteiten. Er kan gebruik gemaakt worden 
van hagen of heggen, paaltjes en prikkeldraad, grachten, e.d. De hoogte van de  
perceelsafscheidingen wordt beperkt tot 1m om het open karakter te behouden. De 
breedte is vrij.

Tot kleinschalige infrastructuur voor de sociale, educatieve of recreatieve functie van het 
gebied worden gerekend:

• speeltuigen, speelbossen en speelweiden, een (overdekte) picknickplaats, zitbanken, 
vuilnisbakken, beperkte sanitaire voorziening ...

• toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen, informatieborden, 

 ART.2: GEMENGD OPENRUIMTEGEBIED (GEBIEDSCATEGORIE OVERIG GROEN) 
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• 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.

 §3. Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene 
bestemming niet in het gedrang brengen; zijn werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het 
voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, voor 
zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden

 §4. Dijklichaam (overdruk)

In deze zone is het toegelaten een dijklichaam met aanhorigheden aan te leggen ter 
bescherming van het gehucht. De reservatiestrook heeft een breedte van 40m. Een 
eventueel dijklichaam dient een vlakker en paraboolvormig verloop te respecteren 
aan de zijde van Ouden Doel. 

De overdrukzone 'dijklichaam' komt te vervallen indien er 10 jaar na de 

verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten, ...

• paden voor niet-gemotoriseerd verkeer: wandelen, fietsen, paardrijden ... Verharde 
paden worden bij voorkeur aangelegd in een waterdoorlatende verharding.

De volgende constructies geplaatst voor landbouw zijn toegelaten. Ze worden niet 
beschouwd als gebouwen en gelijkaardige constructies:

• plastic tunnels

• constructies voor oogstbescherming

• constructies voor kleinschalige energieopwekking die tijdelijk geplaatst worden of 
gemakkelijk verplaatsbaar zijn (bv. Kleinschalige zonnepanelen om een waterpomp 
te laten werken in een weide of om stroom op te wekken voor schrikdraad)… 

Serres daarentegen behoren tot de niet-toegelaten gebouwen en vergelijkbare 
constructies. 

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

Waterbeheersing is een ondergeschikte functie in dit gebied.Ondergeschikt betekent 
‘betrekkelijk minder grote betekenis’. 

Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen 
van overstromingen buiten de natuurlijke overstromingsgebieden of het voorkomen 
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de 
stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als afwegingselement 
gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde 
werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen.
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inwerkingtreding van het RUP, te rekenen vanaf de datum van definitieve vastelling, 
geen dijklichaam werd gerealiseerd. 

 §5. Zoetenberm (overdruk)

In de overdrukzone van de Zoetenberm dienen alle werken, handelingen 
en wijzigingen te gebeuren met aandacht en respect voor de aanwezige 
erfgoedwaarden van het dijklichaam. Deze zone is bestemd voor openbare 
wegeninfrastructuur en aanhorigheden.

De Zoetenberm getuigt van de dijkontwikkeling in de vroegmoderne periode in de 
Scheldevallei. Specifiek  voor de Zoetenberm ten opzichte van de overige Scheldedijken zijn 
de dijkhoogte (ca. 4,2m boven het niveau van de polder) en het typerende steile profiel. 
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1 Bestemming: 

§1. Deze gronden zijn bestemd voor openbaar domein met verkeers- of verblijfsfunctie 
en de daarbij horende ruimtes, eventueel plaatselijk verruimd tot verkeersarm of 
verkeersvrij karakter en openbaar groen.

§2. De inrichting en het beheer van het openbaar domein kan tevens gericht 
zijn op het creëren van een aangename verblijfsomgeving met eventueel zit- en 
spelmogelijkheden in een groen kader.

§3. Ter hoogte van de doorsteek tussen de Oostlangeweg en het Ouden Doel 
Kleinstraatje kan een kleinschalige buurtparking worden ingericht  met een capaciteit 
voor maximaal 6 wagens in combinatie met en doorsteek naar het Ouden Doel 
Kleinstraatje. De verhardingsoppervlakte wordt zoveel mogelijk beperkt door 
gebruik te maken van waterdoorlatende verhardingen. De parkeergelegenheid dient 
landschappelijk te worden ingekleed door middel van streekeigen beplanting zodat 
deze aan het zicht vanop het openbaar domein wordt onttrokken. 

 ART.3: ZONE VOOR OPENBAAR DOMEIN (GEBIEDSCATEGORIE LIJNINFRASTRUCTUUR) 
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