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Artikel 0:   Algemene bepalingen 

 

 

 

 
 
artikel 0 : algemene bepalingen 

0.1 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. 

0.2 Schaal en maatvoering 
De schaal van het plan is indicatief. Het grafisch plan is opgemaakt op basis van de 
kadastrale ondergrond. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een 
opmeting ter plaatse worden vastgesteld. 

De maten aangegeven op het grafisch plan zijn evenwel verordenend. 

0.3 Gebruik van materialen  
Voor de niet bebouwde delen van het terrein zal de aanleg getoetst worden aan de 
vereisten inzake verhardingen en groenaanleg. 

Alle verhardingen worden aangelegd in waterdoorlatende verhardingen tenzij anders 
weergegeven in de hierna volgende bijzondere voorschriften. Omwille van milieutechnische 
redenen of een ongeschikte bodemgesteldheid kan hiervan gemotiveerd afgeweken 
worden. 

0.4 Principes van duurzaam bouwen 
Voor alle nieuwe bouwprojecten worden de principes van duurzaam bouwen gehanteerd: 
de woningen en gebouwen moeten kwalitatief van hoog niveau zijn wat betreft uitstraling, 
gebruik en onderhoud. De volgende criteria worden meegenomen bij de beoordeling inzake 
duurzaamheid: opbouw, indeling en vormgeving van het gebouw, comfort, licht en 
verluchting, energieprestaties, duurzame bouwmaterialen. 

Voor alle nieuwe gebouwen worden maatregelen genomen voor een efficiënt 
energiegebruik, ruimtegebruik en afvalwaterbeheer en voor de opvang, buffering en 
mogelijk hergebruik van het hemelwater. Het gebruik van zonnepanelen is toegestaan voor 
zover geïntegreerd in de architectuur van het gebouw. De dakvorm (oriëntatie, helling, 
opbouw, …) moet een optimale toepassing van zonnepanelen of andere 
energievoorzieningen alvast mogelijk maken. Het gebruik van groendaken is mogelijk bij de 
realisatie van platte daken. 

Ook met betrekking tot de inrichting van het openbaar domein en de groenzones is een 
duurzame inrichting vereist. Hierbij wordt gedacht aan duurzaam ruimtegebruik, doordachte 
inplanting van verlichting, … 
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0.5 Bescherming van het erfgoed 
De ondergrond binnen het plangebied kan beschouwd worden als bodemarchief, waar 
voorzichtig mee moet omgesprongen worden in functie van de potentieel archeologische 
waarden. Volgende voorschriften zijn van toepassing: 

- Werken die betrekking hebben op wetenschappelijk archeologisch of ander onderzoek in 
functie van het behoud en de bescherming van het erfgoed zijn toegelaten in die zin dat: 

binnen de archeologische site Kasteel Nielderbroeck (CAI 111192) een archeologisch 
vooronderzoek voorafgaandelijk aan de bouw- en graafwerken noodzakelijk is;  

indien dit vooronderzoek positief is, de nodige tijd en middelen worden voorzien voor 
een volwaardige archeologische opgraving om de archeologische resten te 
beschermen; 

- Bij de uitwerking van acties of maatregelen die een ingreep in de bodem en/of 
consequenties voor de bodem met zich meebrengen, dient de instantie bevoegd voor het 
archeologisch patrimonium voorafgaandelijk in kennis te worden gesteld van de 
werkzaamheden. 

0.6 Aandacht voor de beeldkwaliteit van het inkomplein 
Bij de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor 
werkzaamheden binnen zone voor inkomplein – artikel 4, wordt de inrichting en 
beeldkwaliteit getoetst aan deze die wordt uitgebouwd binnen het openbaar domein. De 
toetsing van de beeldkwaliteit gebeurt op het vlak van de vorm, kleur, materiaalgebruik, … 
Doel is het uitwerken van een samenhangend geheel dat kwaliteit en de identiteit van het 
inkomplein in samenhang met het publiek domein van de dorpskern versterkt. 

0.7 Parkeervoorzieningen 
Binnen de grenzen van de bestemmingszone wordt in het noodzakelijk aantal parkings 
voorzien. Het  noodzakelijk aantal parkeerplaatsen bedraagt minimum: 0.5 wagens per 
wooneenheid en 0.6 wagen per serviceflat.  85% van de parkeerbehoefte dient opgevangen 
te worden binnen het eigen terrein, voor het overige kan gebruik gemaakt worden van de 
voorzieningen binnen het openbaar domein. 

Binnen de grenzen van de bestemmingszone wordt tevens voorzien in comfortabele 
fietsenstallingen die ingeplant worden bij de inkom van de gebouwen.  Het aantal 
fietsstalplaatsen bedraagt min. 5 per 100 wooneenheden

1
 

0.8  Aandachtspunten in het kader van toegankelijkheid 
De openbare wegen en de niet-openbare wegen die voor het publiek toegankelijk zijn, 
worden integraal toegankelijk (her)aangelegd of (her)ingericht, ook voor wat betreft de niet 
– vergunningsplichtige ingrepen. 

Halteplaatsen voor gemeenschappelijk vervoer dienen te worden ingericht zodat zij 
toegankelijk zijn voor personen met een verminderde mobiliteit. 

Alle gebouwen of delen van gebouwen, domeinen of infrastructuren die toegankelijk zijn 
voor het publiek, of waar personeel tewerk gesteld wordt, moeten toegankelijk zijn voor 
personen met een verminderde mobiliteit. 

                                                      

1
 CROW, publicatie 182 – parkeerkencijfers verzorgingsinstellingen / ASVV 2004 aanbevelingen 

fietsvoorzieningen binnen de woonomgeving 
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Indien de gebouwen of delen van gebouwen waar personeel tewerk gesteld wordt niet in 
aanmerking komen om personeel met een beperking te activeren, kunnen zij voor die 
gedeelten een afwijking van deze verplichting vragen, zo deze verplichting niet tevens bij 
wet of besluit verplicht zijn. 

0.9 Begrippen 

Bebouwingspercentage: (terreinbezetting) de verhouding van het grondoppervlak van 
één of meer bouwwerken op één terrein ten aanzien van de oppervlakte van het globale 
terrein. 

Bestemming: het ruimtegebruik, gedetailleerd tot op het niveau van een kavel of een 
kaveldeel, dat met behulp van voor het ruimtegebruik bindende voorschriften, aan een 
bepaald stuk grond wordt toebedeeld. 

Bijgebouw / woningbijgebouw: het bouwwerk of gebouw dat aansluit bij het 
hoofdgebouw of er los van staat en gebruikt wordt voor de berging van goederen, 
gebruiksmiddelen, voertuigen, enz. die inherent verbonden zijn aan de bestemming voor-
zien in de bestemmingszone. Het bijgebouw kan niet los van het hoofdgebouw bestaan. 

Bouwdiepte: de diepte in meter tussen de uiterste voorgevel, samenvallend of evenwijdig 
met de rooilijn en de uiterste achtergevel, aan de buitenkant gemeten, inclusief balkons 
en/of terrassen. 

Bouwhoogte: hoogte van een bouwwerk die, indien niet anders aangeduid, moet worden 
gemeten van het referentiepeil tot de bovenkant van de deksteen of de kroonlijst. 

Bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke hoogte of bij 
benadering op gelijke hoogte liggende vloeren is begrensd, met uitsluiting van onderbouw 
en zolder (ook al is deze bewoonbaar). 

Bouwstrook: het deel van een kavel dat effectief bebouwd kan worden. 

Bruto-vloeroppervlakte: de totale beloopbare oppervlakte (inclusief buitenmuren) van het 
gebouw, inclusief kelderoppervlakte, zolderoppervlakte en oppervlakte van de bijgebouwen 
in geval de kelder en/of de zolder minimum 2,1m hoog zijn. 

Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 
gedeeltelijke met wanden omsloten ruimte vormt. 

Hoofdgebouw: het gebouw dat door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste 
bouwwerk valt aan te merken, met inbegrip van de verdiepingen. 

Kavel: een kadastraal bekend aaneengesloten stuk grond toebehorend aan één eigenaar 
of een groep eigenaars. 

Kroonlijst: het snijvlak tussen een rechtopstaande gevel en een hellend dakvlak. 

Nok: het hoogste gedeelte van een hellend dak van een gebouw. 

Referentie – nulpas: de referentie nulpas is het basisniveau van de hoofdgebouwen die op 
elk bouwkundig plan is weergegeven  

Rooilijn: de grens tussen het openbaar domein en de aanpalende eigendommen. 

Woongelegenheid: een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één 
huishouden. 

Zadeldak: een dak gevormd door twee hellende vlakken die in een nok samenkomen. 

Zone: het op het plan omlijnd en met een kleur of grafisch teken aangeduid gebiedsdeel 
dat voor een bepaald, door de voorschriften vastgesteld, gebruik bestemd is. 
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Zonegrens: grens tussen twee bestemmingszones. 
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1 Artikel 1: Zone voor woon- en zorgcentrum 

 

 

 

 

Artikel 1:  zone voor woon- en zorgcentrum 

 

1.1 Bestemming 
Deze zone is bestemd voor het behoud en het uitbouwen van het bestaande woon- en 
zorgcentrum, in die zin dat gebouwen opgericht en ingericht kunnen worden in functie van 
zowel individuele als gemeenschappelijke woonvormen, verzorgende en zorgverstrekkende 
voorzieningen en de bijhorende ondersteunende activiteiten.  Deze zonering omvat het 
bestaande woon- en zorgcentrum.  

Gebiedscategorie : gemeenschapsvoorzieningen 

1.2 Inrichting 
In deze zone zijn werken en handelingen toegelaten die nodig zijn om het woon- en 
zorgcentrum en ondersteunende voorzieningen te behouden en uit te bouwen. Nieuwe 
constructies en gebouwen kunnen opgetrokken worden voor zover zij aansluiten bij het 
karakter van de zone.   Een  integratie van de verschillende onderdelen wordt voorop 
gesteld.  Dit uit zich door een maximale benutting en verdichting van de beschikbare 
oppervlakte. 

De concrete invulling van de bestemming gebeurt door een specifieke invulling te geven 
aan de verschillende entiteiten: De gebouwen in de zone 1a ‘woon- en zorgcentrum’ bieden 
plaats aan het bestaande gebouwencomplex dat functioneert als woon- en zorgcentrum, 
inclusief alle bijhorende ondersteunende activiteiten, technische en administratieve ruimten; 
de zone 1b “dagverzorgingscentrum’ biedt plaats aan een dagverzorgingscentrum met 
bijhorende, technische en administratieve ruimten; de zone 1c “zelfstandig wonen’ biedt 
plaats aan gegroepeerde individuele woonvormen gerelateerd aan het woon- en 
zorgcentrum; de zone 1d ‘woon- en zorgcentrum uitbreiding’ biedt plaats aan een 
samenhangend gebouwencomplex dat functioneert als uitbreiding van het woon- en 
zorgcentrum, inclusief alle bijhorende ondersteunende activiteiten, technische en 
administratieve ruimten;    

Het behoud van de bestaande voorgevel van het voormalige kasteel wordt omwille van zijn 
historische betekenis op deze locatie vooropgesteld, de gevel is met een apart symbool 
“waardevolle gevel” op het grafisch plan weergegeven. 

Het inrichten van permanente woongelegenheden die niet op enige wijze verbonden zijn 
aan het woon- en zorgcentrum zijn niet toegestaan. 

1.2.1 Oprichten Gebouwen en constructies 

1.2.1.1 Bebouwingspercentage 

Zone 1a/woon—en zorgcentrum : maximum 90% binnen de weergegeven deelzone voor 
zover conform met de   toegelaten bouwstrook (zoals hieronder bepaald onder “plaatsing 
gebouwen en constructies”) 
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Zone 1b/dagverzorgingscentrum : maximum 80% binnen de weergegeven deelzone voor 
zover conform met de   toegelaten bouwstrook (zoals hieronder bepaald onder “plaatsing 
gebouwen en constructies”) 

Zone 1c/zone voor zelfstandig wonen : maximum 60% binnen de weergegeven deelzone 
voor zover conform met de   toegelaten bouwstrook (zoals hieronder bepaald onder 
“plaatsing gebouwen en constructies”) / 25% van de deelzone dient effectief als onbebouwd 
en onverhard te worden gerealiseerd om het groene karakter van de zone te vrijwaren.  

Zone 1d/woon—en zorgcentrum uitbreiding : maximum 60% binnen de weergegeven 
deelzone voor zover conform met de   toegelaten bouwstrook (zoals hieronder bepaald 
onder “plaatsing gebouwen en constructies”) 

1.2.1.2 Plaatsing van de hoofdgebouwen 

Zone 1a / woon- en zorgcentrum : 

• plaatsing t.o.v. grenzen: de plaatsing van de hoofdgebouwen kan tot op de 
zonegrens uitgezonderd ten aanzien van de grens met het openbaar domein (art. 7 
– zone voor openbaar domein / art. 8 – zone voor trage wegen) waarbij de afstand 
tot het openbaar domein minstens gelijk is aan de afstand van de referentie - 
nulpas die als referentiepeil geldt voor het hoofdcomplex of de afstand van het 
maaiveld voor de andere gebouwen tot de bovenzijde kroonlijsthoogte van het 
gebouw en minimum 3m bedraagt.  De nulpas kan zich daarbij maximum 0.35m 
boven de as van Wirixdreef op de snijlijn met de as van Ridder Berthoutlaan 
bevinden. 

• bestaande hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen kunnen op de 
huidige plaats worden behouden en heropgebouwd 

• integratie van de waardevolle gevel van het voormalige kasteel die met een apart 
symbool  op het grafisch plan weergegeven. 

Zone 1b / dagverzorgingscentrum: 

• plaatsing t.o.v. grenzen: de plaatsing van de hoofdgebouwen kan tot op de 
zonegrens uitgezonderd ten aanzien van de grens met het openbaar domein (art. 7 
– zone voor openbaar domein) waarbij de afstand tot het openbaar domein 
minstens gelijk is aan de afstand van het referentiepeil tot de bovenzijde 
kroonlijsthoogte van het gebouw en minimum 3m bedraagt. 

Zone 1c / zone voor zelfstandig wonen: 

• plaatsing t.o.v. grenzen: de plaatsing van de hoofdgebouwen kan tot op de 
zonegrens, mits het vrijwaren van de wortelzones van de bestaande parkbomen.  

Zone 1d / woon- en zorgcentrum uitbreiding : 

plaatsing t.o.v. grenzen: de plaatsing van de hoofdgebouwen kan tot op de 
zonegrens uitgezonderd ten aanzien van de grens met het openbaar domein (art. 8 
– zone voor trage wegen) waarbij de afstand tot het openbaar domein minstens 
gelijk is aan de afstand tot de bovenzijde van de kroonlijsthoogte en minimum 3m 
bedraagt vanaf het hoogste maaiveldniveau gemeten. 

1.2.1.3 Grootte en welstand van de gebouwen 

Zone 1a / woon- en zorgcentrum : 

• maximum 4 volwaardige bouwlagen, exclusief een dakverdieping die als nuttige 
ruimte kan worden ingericht en exclusief een ondergrondse laag(en) die ondermeer 
als parking kan worden gebruikt 
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• maximale kroonlijsthoogte bedraagt 14m ; maximale nokhoogte 17m  t.o.v. van de 
0-pas die als referentiepeil geldt voor alle gebouwen in de zone 1a. De nulpas kan 
zich daarbij maximum 0.35m boven de as van Wirixdreef op de snijlijn met de as 
van Ridder Berthoutlaan bevinden. 

• de dakhelling is vrij 

Zone 1b / dagverzorgingscentrum: 

• maximum 1 volwaardige bouwlaag exclusief een dakverdieping die als nuttige 
ruimte kan worden ingericht en exclusief een ondergrondse laag(en) die ondermeer 
als parking kan worden gebruikt 

• maximale kroonlijsthoogte bedraagt 4m, maximale nokhoogte 7m gemeten t.o.v. 
het hoogste maaiveldniveau dat voor de zone 1b als referentiepeil geldt. 

• de dakhelling is vrij 

Zone 1c / zone voor zelfstandig wonen: 

• maximum 2 volwaardige bouw- en woonlagen, waarbij de woonfuncties worden 
ondergebracht op de gelijkvloerse laag en de verdieping kan worden gerealiseerd 
in functie van complementaire functies en diensten.  De 2 volwaardige bouwlagen 
is exclusief een eventuele ondergrondse laag die tevens kan gebruikt worden voor 
het realiseren van een parking..  De ondergrondse laag kan slechts worden 
gerealiseerd mits het vrijwaren van de wortelzones van de bestaande parkbomen.   

• maximale kroonlijsthoogte bedraagt 4m, maximale nokhoogte 7m gemeten t.o.v. 
het hoogste maaiveldniveau dat voor de zone 1c als referentiepeil geldt.  Hierbij is 
het toelaten een centrale verbindingsruimte tussen alle gebouwen te realiseren. 

• zowel hellende als platte daken zijn toegelaten, bij hellende daken is de dakhelling 
tussen 35° en 55°;  

Zone 1d / woon- en zorgcentrum uitbreiding : 

• maximum 3 volwaardige bouwlagen, inclusief een dakverdieping en exclusief een 
ondergrondse laag(en) die ondermeer als parking kan worden gebruikt 

• maximale kroonlijsthoogte bedraagt 9.80m ; maximale nokhoogte 9.80m t.o.v. het 
hoogste maaiveldniveau dat voor de zone 1d als referentiepeil geldt, uitgezonderd 
technische installaties die zich beperken tot maximum 10% van het dakoppervlak 
en een maximum nokhoogte hebben van 12.50m. 

• de dakhelling is vrij 

De opsplitsing van een gebouw of gebouwencomplex in diverse eenheden voor meerdere 
voorzieningen of de samenvoeging van meerdere gebouwen of gebouwencomplexen tot 
één geheel is toegelaten. 

De gevels en dakbedekking bestaan uit duurzame en esthetisch verantwoorde materialen. 
Alle buitengevels dienen beschouwd en afgewerkt te worden als volwaardige gevels 
voornamelijk uit baksteenmetselwerk of eventueel bepleisterd of geschilderd. Andere 
materialen kunnen aangewend worden als architecturaal accent of wanneer kan 
aangetoond worden dat dit materiaal vanuit het aspect duurzaamheid aangewezen is en dit 
alles in harmonie met de omgeving. Alle materiaalgebruik in functie van het alternatief 
opwekken van energie zijn toegestaan voor zover geïntegreerd in het gebouw en 
gerealiseerd binnen de maximale bouwhoogte. 

Zichtas 

Vanuit de gebouwen is een belangrijke zichtas weergegeven die een visuele verbinding 
creëert tussen het gebouw en het parkgebied enerzijds en tussen het gebouw en het 
polderlandschap anderzijds.   
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Ten einde nieuwe gebouwen en bij uitbreiding bestaande gebouwen   
landschappelijk in te passen worden volgende randvoorwaarden meegenomen :  

- aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inpassing van constructies 
en gebouwen ten aanzien van het parkgebied en het omliggende 
polderlandschap.  

- Het oprichten van één monolithisch bouwblok aan de westzijde van de zone, 
ter hoogte van de zichtas, is niet mogelijk voor zover het een bouwblok 
betreft van meer dan twee bouwlagen boven het hoogste maaiveldniveau; 

- de variatie in hoogte van het gebouw is zodanig dat voor de westelijke flank 
de maximale bouwhoogte slechts voor maximum de helft van de gevel kan 
worden gerealiseerd en hierbij de weergegeven zichtas wordt gerespecteerd;      

1.3 Aanleg van het terrein 
Bedienings- en ontsluitingswegen, parkings, fietsenstallingen, ontmoetingsplekken en 
toegangen kunnen worden voorzien in de bouwvrije zones van het terrein.  Het niet-
bebouwde of verharde deel van het terrein dient als groene ruimte te worden aangelegd en 
als dusdanig gehandhaafd.  Waardevolle opgaande bomen worden behouden of 
gecompenseerd binnen de betrokken zone, indien het behoud omwille vanuit de ruimtelijke 
randvoorwaarden niet mogelijk is. De waardevolle bomen worden met een apart symbool 
“waardevolle boom” op het grafisch plan weergegeven. 

Toegang tot de gebouwen, los- en laadkades kunnen worden voorzien in de bouwvrije 
stroken van het terrein mits deze worden beperkt tot het strikt noodzakelijke in functie van 
de exploitatie van het gebouw. In deze zone mogen geen afval(stoffen), grondstoffen  of 
niet-afgewerkte producten gestort of gestapeld worden, uitgezonderd in afgebakende zones 
voor het onderbrengen van de noodzakelijke containers, vuilnisbakken e.d.  Daarbij dient 
rekening gehouden te worden met de toegankelijkheid voor de hulpdiensten. Alle 
verhardingen worden aangelegd in waterdoorlatende materialen tenzij hier omwille van 
milieutechnische redenen, reden van loopcomfort voor de residenten of een ongeschikte 
bodemgesteldheid gemotiveerd van afgeweken wordt. 

Het inrichten van een ondergrondse of halfondergrondse parking met hellende in- en 
uitritten is toegelaten behoudens zone 1c, waarbij in de westelijke uitbreidingszone voor het 
woon- en zorgcentrum (zone 1d) maximaal één ondergrondse laag wordt gerealiseerd mits 
maatregelen worden genomen bij het realiseren van de ondergrondse parkeerlaag om de 
grondwaterstromingen niet te verstoren. Indien een ondergrondse constructie gebouwd 
wordt met een diepte van meer dan 3m onder het maaiveld of een horizontale lengte van 
meer dan 50m zijn de richtlijnen vanuit de watertoets van toepassing. Reliëfwijzigingen 
worden toegelaten in functie van een normale tuinaanleg en toegang tot de gebouwen.  De 
natuurlijke hoogteverschillen van het terrein die een essentieel onderdeel zijn van de 
kenmerken van het gebied worden maximaal gevrijwaard.   

Verlichting wordt zodanig geplaatst dat hinder ten aanzien van de aanpalende zones tot een 
minimum wordt beperkt.  Dit kan o.a. aan de hand van het gebruik van de best beschikbare 
technieken, het vermijden van opwaartse verlichting, het weerkaatst licht tot een minimum 
te beperken en maximaal doelgericht aan te stralen, waar mogelijk bewegingssensors op 
de verlichting te voorzien, op uitzondering van de waardevolle gevel van het voormalige 
kasteel die volgens een eigen concept kan worden verlicht. 

Het afsluiten van percelen kan gerealiseerd worden met  levende hagen en/of in combinatie 
met geplastificeerde draadafsluiting met palen of met hekwerk.   Het oprichten van een 
muurconstructie in gevelsteen met een maximumhoogte van 2.50m is toegelaten voor de 
perceelsgrens met het openbaar domein.  Het plaatsen van betonafsluitingen is niet 
toegelaten. 

De bestaande muurconstructies tegenover het beschermd monument Broeklei en verder in 
het verlengde van de Broeklei dienen behouden omwille van hun erfgoedwaarde en hun 
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cultuurhistorisch belang (herkenbaarheid van de beslotenheid van de voormalige 
kasteelsite).  

1.4 Beheer 
Tijdens de uitvoering van  werken in aansluiting met het parkgebied dient bijzondere 
aandacht uit te gaan naar de bescherming van de bomen en de houtkanten in het 
aanpalende parkgebied, zowel langs het werktracé als rond de werfzone zelf.  Het is 
verplicht voldoende afstand te houden van de hoogstammen, geen materiaal te stapelen 
tegen de hoogstammen, tijdelijke afsluitingen te plaatsen indien relevant, geen bemaling te 
plaatsen die effecten heeft op de bomen en door het tegengaan van bodemverdichting in 
de wortelzone (o.a. gebruik lichtere machines, gebruik matten om de druk te verdelen). 

Indien door het uitbreiden van bestaande gebouwen of het inplanten van nieuwe gebouwen 
waardevolle of beeldbepalende bomen dienen te worden gerooid, moeten deze worden 
gecompenseerd door nieuwe hoogstammen in de onmiddellijke omgeving van de 
gebouwen zodat de beeldkwaliteit in aansluiting met het park en het omliggende landschap 
wordt hersteld. 
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2 Artikel 2: zone voor park 

 

Artikel 2:  zone voor park 

 

2.1 Bestemming 
Het park is een gebied met een grote historische, landschappelijke en ecologische waarde. 
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van het 
groen met zijn parkachtig karakter.  Het gebied heeft ook een sociale functie.  

Het gebied vervult een ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke functie. Binnen 
het gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie nevengeschikte 
functies.   Alle  werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze 
functies zijn toegelaten.  

Gebiedscategorie : parkgebied 

2.2 Inrichting van het gebied 
In deze zone worden die werken en handelingen toegelaten die noodzakelijk zijn voor het 
behoud, het herstel en de ontwikkeling van de ecologische, cultuurhistorische, 
landschappelijke en recreatieve waarden en het waterbeheer van het gebied, mits deze 
werken en handelingen geïntegreerd worden in hun omgeving. 

2.2.1 Toegelaten werken en handelingen 

In het gebied zijn werken toegelaten in functie van de landschappelijke, ecologische en  
cultuurhistorische functie van het park naast een recreatieve ontsluiting en openstelling van 
het park:  

o het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het toegankelijk maken van 
het gebied voor recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten 
van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer in waterdoorlatende materialen met 
maximumbreedte van 2.5m mits maximaal gebruik te maken van de bestaande wegen en 
maximum 25% bijkomende nieuwe wegen te realiseren naast de bestaande om het 
aanwezige groen zo veel mogelijk te sparen; het aanbrengen van voorzieningen voor 
informatie en educatie (panelen, bebording), het plaatsen van zitbanken, het inrichten van 
een ontmoetingsruimte; behoudens het plaatsen van bijkomende verlichting, dit wordt 
verboden vanuit de ecologische en landschappelijke aspecten die de parkzone vervult; 

o het aanleggen van specifieke constructies in overeenstemming met het karakter van de 
zone (o.a. gloriette, vijver, deels overdekte ontmoetingsruimte) op schaal van de ruimte, 
waarbij maximaal drie gebouwen met elk een max. vloeroppervlakte van 25,00m² en een 
maximale bouwhoogte van 4,00m kunnen worden gerealiseerd.  Het oprichten van een 
volledig gesloten constructies in functie van recreatieve doeleinden is niet mogelijk; 

o het plaatsen van een schuilhok voor dieren met een maximale oppervlakte van 15,00m²  
en een maximale bouwhoogte van 3,00m. 

o het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande nutsleidingen. Bestaande 
nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit 
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van het leefmilieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid en niet in strijd is met de 
ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu; 

o alle werken en handelingen in functie van het behoud, het herstel of de ontwikkeling van 
de natuur en/of het landschap die opgenomen zijn in een, door de Vlaamse bevoegde 
overheidsadministratie goedgekeurd, natuurbeheer-, bosbeheer- of 
landschapsontwikkelingsplan; 

o Werken, handelingen en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de waterbeheersing, 
voor zover ze conform de principes voor het behoud, herstel of ontwikkeling van het 
natuurlijk milieu worden uitgevoerd en passen binnen het integraal waterbeheer. 

o het plaatsen van draadafsluitingen met palen, met een max. hoogte van 2,00m, eventueel 
gecombineerd met levende hagen; 

o het wijzigen van het reliëf van de bodem met het oog op het behoud, het herstel of de 
ontwikkeling van de natuur en/of landschap, de waterhuishouding of het openstellen van 
het gebied voor wandelaars; de aanvraag dient gemotiveerd te zijn; 

2.3 Beheer 
Het beheer is gericht op het behoud en de ontwikkeling van ecologische, cultuurhistorische, 
landschappelijke en recreatieve waarden van het gebied.  De eigenaar dan wel de 
betrokken openbare instanties staan in voor het beheer ervan. 
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3 Artikel 3: Zone voor toegangen en 
groenvoorziening 

 

Artikel 3:  zone voor toegangen en groenvoorziening 

 

3.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor de aanleg van toegangen, bedienings- en ontsluitingswegen, 
laad- en loskades, parkings en groenvoorziening. 

Gebiedscategorie : gemeenschapsvoorzieningen 

 

3.2 Inrichting en aanleg van het gebied 
De delen van het terrein die bestemd zijn voor toegangen, opritten, bedienings- en 
ontsluitingswegen, het laden en lossen van goederen en parkeerruimte kunnen worden 
verhard. Alle bebouwing en constructies zijn er verboden, met uitzondering van 
straatmeubilair, kunstwerken, verlichtingsapparatuur, nutsvoorzieningen, schuilhuisjes en 
fietsenstallingen tot 25m².    Het gemeenschappelijk gebruik van parkings dient te worden 
nagestreefd. 

Alle verhardingen worden aangelegd in waterdoorlatende materialen tenzij hier omwille van 
milieutechnische redenen of een ongeschikte bodemgesteldheid gemotiveerd van 
afgeweken wordt.  Het niet verharde deel van het terrein dient als groene ruimte te worden 
aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.   

Binnen de zone kunnen ondergrondse nutsleidingen zoals elektriciteit, gas, water, 
distributie, telefoon en riolering en installaties behorend bij ondergrondse nutsleidingen 
aangelegd worden. 

Verlichting wordt zodanig geplaatst dat hinder ten aanzien van de aanpalende zones tot een 
minimum wordt beperkt.  Dit kan o.a. aan de hand van het gebruik van de best beschikbare 
technieken, het vermijden van opwaartse verlichting, het weerkaatst licht tot een minimum 
te beperken en maximaal doelgericht aan te stralen, waar mogelijk bewegingssensors op 
de verlichting te voorzien. 

Waardevolle opgaande bomen worden maximaal bewaard en de infrastructuur past zich 
daar zo veel mogelijk op aan. Indien het behoud omwille van ruimtelijke, technische of 
veiligheidsredenen niet mogelijk is, wordt de boom vervangen door een exemplaar dat al 
enige omvang heeft (bv. min. maat 30/40).  

Alle werkzaamheden houden rekening met de beschermde gevel en het hekwerk van het 
voormalig kasteel en staan in relatie tot de erfgoedwaarde ervan. 
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Artikel 3bis:  zone voor groenvoorziening en noodontsluiting 

 

3.3 Bestemming 
De zone is bestemd voor de aanleg van een groenzone met de mogelijkheid voor de 
realisatie van een noodontsluiting in functie van de hulpdiensten. 

Ruimtecategorie : overig groen 

 

3.4 Inrichting en aanleg van het gebied 
Het terrein dient als groene ruimte te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.   

Binnen de zone kunnen ondergrondse nutsleidingen zoals elektriciteit, gas, water, 
distributie, telefoon en riolering en installaties behorend bij ondergrondse nutsleidingen 
aangelegd worden. 

Binnen de zone kan een noodontsluiting worden gerealiseerd in functie van hulpdiensten en 
onderhoud.  De noodontsluiting heeft een breedte van maximaal 5m (obstakelvrije zone) en 
kan over een breedte van maximaal 4m worden verhard met waterdoorlatende verharding 
zoals bv. grasdals.   

Waardevolle opgaande bomen worden maximaal bewaard en de infrastructuur past zich 
daar zo veel mogelijk op aan. Indien het behoud omwille van ruimtelijke, technische of 
veiligheidsredenen niet mogelijk is, wordt de boom vervangen door een exemplaar dat al 
enige omvang heeft (bv. min. maat 30/40).  
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4 Artikel 4: Zone voor inkomplein 

 

Artikel 4:  zone voor inkomplein 

4.1 Bestemming 
De zone voor inkomplein is een ontmoetingsruimte in aansluiting met het openbaar domein 
van de dorpskern die toegang geeft tot het woon- en zorgcentrum en de aanwezige 
voorzieningen.   

Het gebied is bestemd voor de aanleg van een plein, inkompartij en groenzones.   De 
inrichting en het beheer van het inkomplein is gericht  op het creëren van een aangename 
ontmoetingsruimte en verblijfsomgeving in de dorpskern en zorgt voor een representatieve 
ontsluiting van het woon- en zorgcentrum.   

Gebiedscategorie : lijninfrastructuur en wegenis 

4.2 Inrichting en aanleg van het gebied 
De inrichting van de zone is gericht op de realisatie van een kwalitatieve toegangs- en 
ontmoetingsruimte.  Alle bebouwing en constructies zijn er verboden, met uitzondering van 
straatmeubilair, kunstwerken, verlichtingsapparatuur, schuilhuisjes tot 15m² en andere 
constructies voor zover ze bijdragen tot de kwaliteit van het inkomplein en de aanwezige 
functies.    

Binnen de zone situeert zich een halte voor het openbaar vervoer.   Bij de inrichting van de 
plek wordt rekening gehouden met de toegankelijkheidprincipes. 

Naast de toegangs- en pleinfunctie voor voetgangers en fietsers en een beperkt aantal 
parkeerplaatsen is het inkomplein toegankelijk voor mechanisch verkeer in functie van 
bezoekers, bewoners, hulpdiensten en openbaar vervoer. Het inkomplein vervult tevens 
een groenfunctie.  Hiertoe worden de niet verharde delen aangelegd en beheerd als 
groenzone.    

Binnen de zone kunnen ondergrondse nutsleidingen zoals elektriciteit, gas, water, 
distributie, telefoon en riolering en installaties behorend bij ondergrondse nutsleidingen 
aangelegd worden. Daarnaast zijn alle werken, handelingen, voorzieningen en maatregelen 
die nuttig zijn voor de waterbeheersing, zoals infiltratievoorzieningen en buffervoorzieningen 
voor de vertraagde afvoer van hemelwater toegestaan. 

Alle werkzaamheden houden rekening met de beschermde gevel en het hekwerk van het 
voormalig kasteel en staan in relatie tot de erfgoedwaarde ervan. 

Materiaalgebruik 

Het inkomplein is te verharden in duurzame, esthetische en  bij voorkeur waterdoorlatende 
materialen. De inrichting en het beheer van de zone is gericht op het creëren van een 
verblijfsgebied met een hoogwaardige inrichting van de  ruimte. 

 

Zichtas 

Vanop het inkomplein is een belangrijke zichtas weergegeven die een visuele verbinding 
creëert tussen het voormalig kasteel, het plein en het centrum van de kern.  Bij de inrichting 
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en het beheer van deze ruimte, als bij het oprichten van constructies en het aanplanten van 
groen, wordt hiermee rekening gehouden. 

De bestaande muurconstructie tegenover het beschermd monument Broeklei wordt 
behouden. 
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5 Artikel 5: interne wegenis / Indicatieve 
aanduiding 

 

Artikel 5:  interne wegenis / indicatieve aanduiding 

 

5.1 Bestemming 
De zone vervult een ontsluitingsfunctie voor gemotoriseerd en niet gemotoriseerd verkeer 
alsook een verblijfsfunctie. De strook is bestemd voor de aanleg van de wegenis 
(bediening- en ontsluitingswegen) en kan worden gebruikt voor het aanleggen van 
parkeerplaatsen.  

De nieuw te realiseren verbindingen zowel naar de Wirixdreef als binnen het terrein zelf  
zijn op het bestemmingsplan schematisch weergegeven.  Het  zwaartepunt van de 
ontsluiting is gericht naar de Wirixdreef. 

Gebiedscategorie : lijninfrastructuur 

5.2 Inrichting 
De zone voor interne wegenis heeft een maximale breedte van 6m.  Voor de toegangen 
aan de Wirixdreef  en Broeklei kan hiervan afgeweken worden in functie van de aansluiting. 

Verlichtingsapparatuur, straatmeubilair, signalisatie, kunstwerken e.d. en installaties 
behorend bij ondergrondse nutsleidingen zijn toegelaten. Andere constructies zijn 
toegelaten voor zover ze bijdragen tot de kwaliteit van de wegen en parking. 

Binnen de zone kunnen ondergrondse nutsleidingen zoals elektriciteit, gas, water, 
distributie, telefoon en riolering aangelegd worden. 

 

Aanplantingen 

De onverharde delen worden aangelegd en beheerd als groene zone.  
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6 Artikel 6: Langzaam verkeersverbinding / 
indicatieve aanduiding 

 

Artikel 6: Langzaam verkeersverbinding / Indicatieve aanduiding 

 

6.1 Bestemming 
De gebieden op het grafisch plan weergegeven, kunnen als ontsluitingen voor langzaam 
verkeer ingericht worden.  

Gebiedscategorie : parkgebied 

 

6.2 Inrichting 
De langzaam verkeersverbindingen zijn niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, 
uitgezonderd onderhoudsdiensten en hulpdiensten. De langzaam verkeersverbinding in het 
park dient maximaal gebruik te maken van de bestaande wegen om het aanwezige groen 
te sparen. 

Deze zone heeft een breedte van maximaal 3,00m en kan over een breedte van maximaal 
2,50m verhard worden.  Als verhardingsmaterialen zijn enkel waterdoorlatende materialen 
toegestaan. De niet verharde delen worden aangelegd als groene zone.  

Binnen de zone kunnen ondergrondse nutsleidingen zoals elektriciteit, gas, water, 
distributie, telefoon en riolering aangelegd worden. 
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7 Artikel 7: Openbaar domein 

 

Artikel 7: Openbaar domein 

 

7.1 Bestemming 
De zone voor openbaar domein is zowel bestemd voor de aanleg van wegen, voetwegen, 
bedienings- en ontsluitingswegen als voor de aanleg van parkeergelegenheid.  

Daarnaast kunnen zit- en spelmogelijkheden in een groen kader worden aangelegd. 

Gebiedscategorie : lijninfrastructuur 

 

7.2 Inrichting van het gebied 
De zone stemt overeen met deze weergegeven op het grafisch plan. 

Het openbaar domein wordt aangelegd en ingericht overeenkomstig de goedgekeurde 
gemeentelijke reglementeringen. Binnen het openbaar domein zijn alle constructies  
verboden, met uitzondering van verlichtingsapparatuur, straatmeubilair, schuilhuisjes e.d. 

Binnen deze zone kunnen ondergrondse nutsleidingen zoals elektriciteit, gas, water, 
distributie, telefoon en riolering aangelegd worden. Daarnaast zijn alle werken, handelingen, 
voorzieningen en maatregelen die nuttig zijn voor de waterbeheersing, zoals 
infiltratievoorzieningen en buffervoorzieningen voor de vertraagde afvoer van hemelwater 
toegestaan. 

Om de verblijfsfunctie op bepaalde plekken te accentueren, verschilt de verharding en het 
materiaal gebruik in kleur of type van de verharding gebruikt voor gemotoriseerd verkeer. 
De aanleg van parkeerstroken, grasvelden of beplanting is eveneens mogelijk. 

Alle verhardingen kunnen worden aangelegd in KWS, betonverharding of andere meer 
kleinschalige materialen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in materiaalgebruik 
tussen het weggedeelte en het voetpad. 

De niet verharde delen worden aangelegd als groene zone in de vorm van gras, laag- en 
hoogstammig groen. 
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8 Artikel 8: Zone voor trage wegen 

 

Artikel 8:  Zone voor trage wegen 

 

8.1 Bestemming 
Deze gronden zijn in de eerste plaats bestemd voor wegen ter ontsluiting van de 
aanpalende percelen voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer (landbouwverkeer, 
hulpdiensten) en vervullen tevens een rol in functie van traag verkeer (fietsers, 
voetgangers, …). Een verkeersfunctie als doorgaande wegverbinding is enkel toegestaan 
voor niet-gemotoriseerd verkeer. 

Gebiedscategorie : lijninfrastructuur 

8.2 Inrichting en aanleg van het gebied 
De percelen of delen van percelen binnen deze zone dienen ingericht te worden in functie 
van de weg als ontsluitingsweg voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer voor de 
aanpalende percelen. Toegang voor gemotoriseerd verkeer tot alle aanpalende percelen 
dient gegarandeerd te worden.  Alle verhardingen worden aangelegd in waterdoorlatende 
materialen, omwille van milieutechnische redenen of een ongeschikte bodemgesteldheid 
kan hiervan gemotiveerd afgeweken worden.  

De aanleg van de zone voor trage wegen dient rekening te houden met de 
toegankelijkheidsprincipes. Een toegankelijkheidsadvies dient ingewonnen te worden bij 
heraanleg.    De normale wegcode is er van toepassing.  
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9 Artikel 9: Agrarisch gebied met 
landschappelijk karakter 

 

Artikel 9:  Agrarisch gebied met landschappelijk karakter 

 

9.1 Bestemming 
De gronden binnen deze zone zijn bestemd voor landbouw in de ruime zin als 
hoofdbestemming naast natuur- en landschapsontwikkeling als nevenbestemming met als 
doel: 

- het behoud en de verdere ontwikkeling van de grondgebonden 
landbouwactiviteiten omwille van zijn agrarische en landschappelijke 
kwaliteiten 

- een natuurlijke en landschappelijke inpassing van het gebied met 
mogelijkheden voor het uitbouwen van ecologische verbindingen d.m.v. 
natuurontwikkeling, aanleg van houtkanten en bomenrijen, mits behoud 
van doorzichten naar het achterliggende polderlandschap 

- maatregelen in functie van de waterhuishouding en waterbuffering 

- recreatief medegebruik met een laag dynamisch karakter als 
ondergeschikte functie  

Gebiedscategorie : landbouw 

9.2 Inrichting van het gebied 
De percelen of delen van percelen binnen deze zone dienen te worden ingericht als  
agrarisch gebied met mogelijkheid voor de aanleg van natuurlijke en landschappelijke 
elementen. 

Het oprichten van landbouwbedrijven en bijhorende constructies is verboden, gelet op het 
bouwvrije karakter. Nieuwe gebouwen en constructies in functie van 
landbouwbedrijfsvoering (stal, loods, serres, opslagplaats voor landbouwproducten, etc…) 
zijn dan ook niet toegelaten.  Het aanleggen van verhardingen is tevens verboden. 

De inrichting met natuurlijke en landschappelijke elementen is enkel toegelaten met 
streekeigen en inheemse beplanting, in functie van de ontwikkeling en het behoud van 
transparante schermen van al dan niet opgaande vegetatie, onder de vorm van grasland 
met kleine landschapselementen (struiken, houtkanten) of solitaire of (lijnvormig) 
gegroepeerde hoogstambomen.  

Er worden geen reliëfwijzigingen toegestaan, behoudens het aanleggen van afwaterings-
grachten. 

Toegelaten werken en handelingen: 

- het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het toegankelijk 
maken van de terreinen in functie van de bestemming (toegangspoortjes, 
afsluitingen,etc.);  
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- alle werken, handelingen, voorzieningen en maatregelen die nuttig zijn voor 
de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van het natuurlijk milieu 
en de waterbeheersing. 

- het plaatsen van draadafsluitingen voor het afbakenen van graasweiden 
indien deze bestaan uit metaaldraad bevestigd aan houten weidepalen met 
een maximumhoogte van 1.50m boven het maaiveld. 

- het oprichten van gebouwen en constructies is er verboden, met 
uitzondering van schuilhokken voor dieren met een maximale oppervlakte 
van 25,00m² per hok en een maximale bouwhoogte van 3,00m. 

- het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op beleving van het 
landschap in de vorm van  een rustpunt of zitplek of onverhard wandelpad; 
behoudens het plaatsen van bijkomende verlichting, omwille van de  
ecologische en landschappelijke aspecten die het gebied vervult; 

- het aanleggen van een afwateringsgrachten in het kader van de 
waterbeheersing van het gebied. De zone wordt ingericht volgens de 
principes van natuurtechnische milieubouw en kadert binnen het integraal 
waterbeheer. 

  


