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0 Artikel 0: Algemeen geldende bepalingen 

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

0.2 Publiciteit 
Publiciteit kan enkel worden toegelaten in de zone voor bedrijvigheid (artikel 1/artikel 2) 
onder volgende voorwaarden: 
- inrichtingen voor publiciteit los van de gebouwen (o.a. vlaggen, borden) zijn toegelaten 

tot een maximale totale hoogte van 4,00m en een maximale oppervlakte van 10,00m² 
per bedrijfsperceel; daarnaast kan publiciteit worden aangebracht op de gevelvlakken 
van de gebouwen met een maximale oppervlakte van 8,00 m². De publiciteit kan niet 
opgetrokken worden boven de kroonlijsthoogte van het gebouw. 

- het plaatsen van publiciteit op daken is niet toegelaten; 
- alle inrichtingen dienen afgewerkt te worden in duurzame, volwaardige en esthetische 

materialen. 
 

0.3 Parkeerruimte 
De bedrijven moeten op het eigen terrein in opvang van de reële parkeerbehoefte voorzien.  
Het is niet toegelaten bijkomende parkeergelegenheden te voorzien op het openbaar 
domein. 
 

0.4 Gebouwen en/of constructies voor 
gemeenschapsvoorzieningen of openbaar nut 

Kleinschalige gebouwen en/of constructies dienstig voor gemeenschapsvoorzieningen of 
openbaar nut, kunnen in elke bestemmingszone, behoudens de zone voor groenbuffer, 
worden toegelaten ongeacht de voorschriften van de betreffende zone, mits ze in hun 
exploitatie en/of gebruik geen fundamentele afbreuk doen aan de kwaliteit van de omgeving 
en aan de voorschriften van het betrokken gebied. 
In aansluiting met de John Lijsenstraat kunnen binnen de zone voor groenbuffer wel 
kleinschalige gebouwen en/of constructies worden opgericht in functie van het plaatsen van 
energievoorzieningen. 
 

0.5 Duurzaam ruimtegebruik – duurzaam bouwen 
Bij de inrichting van de zone wordt een duurzaam ruimtegebruik nagestreefd. Dit uit zich in 
de mogelijkheid voor de koppeling of groepering van de gebouwen binnen de zone voor 
bedrijvigheid en de mogelijkheid voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals een 
gemeenschappelijke parking of gebruik van een gemeenschappelijke brandweg. 
 
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. Alle materialen in functie van het alternatief 
opwekken van energie zijn toegestaan voor zover geïntegreerd in het gebouw en 
gerealiseerd binnen de maximale bouwhoogte. 
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0.6 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 en infrastructuren die toegankelijk zijn 
voor het publiek, of waar personeel tewerk gesteld wordt, moeten toegankelijk zijn voor 
personen met een verminderde mobiliteit. 
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 is. 
 

0.7 Waterhuishouding 
Alle werken, handelingen, voorzieningen en maatregelen in functie van een goede 
waterhuishouding (hemelwaterbuffering, infiltratievoorzieningen, waterzuivering, etc.) 
worden in elke bestemmingszone toegelaten, ongeacht de voorschriften van de betreffende 
zone, met uitzondering van artikel 3 “Zone voor groenbuffer”, mits ze in hun exploitatie 
en/of gebruik geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de omgeving. Uitzondering hierop is 
de Meerbergloop, hiervoor wordt ruimte voorzien in de zone voor groenbuffer, artikel 3. 
 
De bedrijven moet volledig instaan voor zijn eigen waterhuishouding op de eigen percelen 
met bestemming artikel 1 “Zone voor bedrijvigheid” of artikel 2 “Zone voor verwerking 
biomassa”. 
 
Nieuwe inrichtings- en infrastructuurwerken dienen gepaard te gaan met een duurzaam 
waterbeheer op het eigen terrein: 
- regenwater wordt maximaal hergebruikt conform de vigerende wetgeving; 
- het niet hergebruikte afstromende hemelwater wordt binnen het plangebied van dit 

RUP maximaal geïnfiltreerd en/of – wanneer de bodem geen of slechts beperkte 
infiltratie toelaat – gebufferd binnen het plangebied van dit RUP volgens de vigerende 
wetgeving; 

- afvalwater wordt behandeld in een zuiveringsinstallatie die beantwoordt aan de 
vigerende wetgeving. 

0.8 Bescherming van het archeologisch patrimonium 
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: 
 
- 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. 
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0.9 Definitielijst 
Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 
 
Bebouwingspercentage: 
Een in de voorschriften opgegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein 
aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd. 
 
Begroeiingspercentage: 
Een in de voorschriften opgegeven percentage, dat de minimale grootte van het deel van 
een terrein aangeeft dat onverhard en met vegetatie begroeid moet zijn. 
 
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. 
 
Bouwhoogte: 
De totale hoogte van het bouwwerk inclusief bovenzijde nok, moet worden gemeten van het 
referentiepeil tot de bovenkant van de deksteen, de nok of de kroonlijst van het gebouw. 
 
Constructie: 
Elk bouwwerk, van hout, steen, beton, metaal of ander bouwmateriaal, dat met de grond 
verbonden is, erop geplaatst is of deels in de grond zit. 
 
Gebouw: 
Een door de mens gemaakte, toegankelijke, overdekte en geheel of gedeeltelijk omsloten 
ruimte. 
 
Kroonlijst: 
Het snijvlak tussen een rechtopstaande gevel en een hellend dakvlak. Voor platte daken 
geldt de bovenzijde van de deksteen als kroonlijst. 
 
Plangebied: 
Het plangebied is het gebied dat wordt omvat door de contour van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 
 
Referentiepeil: 
Het referentiepeil gehanteerd in dit RUP stemt overeen met de bovenkant van het 
bestaande aanliggende weggedeelte, gemeten op de rooilijn of de weggrens. 
 
Verhardingspercentage: 
Een in de voorschriften opgegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein 
aangeeft dat maximaal mag worden verhard. 
 
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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1 Artikel 1: Zone voor bedrijvigheid  

 

 
 

Artikel 1: Zone voor bedrijvigheid 

1.1 Bestemmingsvoorschriften 
 

1.1.1 Hoofdbestemming 

Categorie van gebiedsaanduiding: bedrijvigheid. 
 
De gronden zijn bestemd voor de oprichting van gebouwen, constructies en verhardingen 
noodzakelijk voor de uitbating van de aanwezige historisch gegroeide ambachtelijke 
bedrijven of vergelijkbare milieu-belastende activiteiten inzake ruimtelijke dynamiek en 
impact. 
 
Inrichtingen of activiteiten die risico’s op zware ongevallen voor mens en milieu inhouden of 
waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, in casu SEVESO bedrijven, zijn verboden. 
 

1.1.2 Nevenbestemming 

Kantoren, toonzalen en sociale inrichtingen voor het personeel zijn enkel toegestaan indien 
ze complementair zijn aan de bedrijvigheid en niet meer dan een derde van de 
bedrijfsgebouwen en de hiertoe gebruikte vloeroppervlakte in beslag nemen. De 
opgesomde activiteiten kunnen niet tot de hoofdactiviteit van de onderneming worden 
omgevormd. Kleinhandel en kantoren niet gekoppeld aan de productie worden uitgesloten. 
 
Het inrichten van één bedrijfswoning voor bedrijfsleider en/of conciërge is toegestaan per 
bedrijf. Indien zich bij de inwerkingtreding van het plan meerdere hoofdzakelijk vergunde 
bedrijfswoningen bevinden kunnen deze binnen het bestaande vergunde volume worden 
behouden. Het maximale bruto-bouwvolume van een woongelegenheid bedraagt 1.000m³. 
Het opsplitsen van eigendom tussen woning en bedrijf is niet mogelijk. 
 

1.2 Inrichtingsvoorschriften 
Volgende deelzones zijn aangeduid op het grafische plan, binnen deze zones gelden 
volgende bouwvoorschriften: 
 

- Zone A: 
o Maximum bebouwingspercentage: 85% 
o Maximum bouwhoogte: 60% - 9m / 40% bebouwingspercentage - 15m 
o Maximum verhardingspercentage: 90% 
o Minimum begroeiingpercentage en waterbuffering: 10% 

 
- Zone B: 

o Maximum bebouwingspercentage: 85% 
o Maximum bouwhoogte: 60% - 9m / 40% bebouwingspercentage - 15m 
o Maximum verhardingspercentage: 90% 
o Minimum begroeiingpercentage en waterbuffering: 10% 

 
 

- Zone C: 
o Maximum bebouwingspercentage: 85% 
o Maximum bouwhoogte: 60% - 9m / 40% bebouwingspercentage - 15m 
o Maximum verhardingspercentage: 90% 
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o Minimum begroeiingpercentage en waterbuffering: 10% 
 

1.2.1 Constructies en gebouwen 

Alle constructies in functie van de bestemming zijn toegelaten zowel bovengronds als 
ondergronds: onder meer productieruimtes, toonzalen, onderhoudsruimten, magazijn, 
kantoorruimte, ruimten eigen aan de bedrijvigheid, etc., voor zover deze ogen als een 
morfologisch geheel, inclusief de bestaande gebouwen. 
 
Alle constructies dienen afgewerkt te worden in duurzame, volwaardige en esthetische 
materialen zoals gevelsteen, glaswanden, sierbeton, hoogwaardige industriële beplatingen, 
hout, etc., behoudens het gebruik van andere materialen noodzakelijk in functie van milieu- 
of veiligheidsregels. De verschillende gebouwen dienen wat betreft verschijningsvorm en 
materiaalgebruik een eenheid na te streven. Tenminste de gevels die gericht zijn naar de 
John Lijsenstraat dienen visueel representatief te zijn en uitgewerkt in een kwaliteitsvolle 
architectuur. 
Voor de plaatsing van de gebouwen geldt dat de afstand tot de grens van de 
bestemmingszone (overdruk “art. 4” wordt niet als een zonegrens beschouwd) minimum 
5m bedraagt.  Binnen alle deelzones kunnen de gebouwen gekoppeld worden opgericht in 
functie van een efficiënt en duurzaam ruimtegebruik mits het respecteren van de 
noodzakelijke vereisten vanuit de brandweer. Het realiseren van gemeenschappelijke 
voorzieningen zoals brandweg of parkeergelegenheid is tevens toegestaan. 
 
De dakvorm is vrij te bepalen. Ofwel wordt tenminste de helft van de totale dakoppervlakte 
van nieuw te bouwen, te herbouwen of te vernieuwen volumes, uitgewerkt  als groendak 
ofwel wordt een bijkomende waterbuffering gerealiseerd die minstens voldoet aan de 
wettelijke vereisten inzake de bufferende werking t.a.v. de afstroming van hemelwater. Alle 
materiaalgebruik in functie van het alternatief opwekken van energie zijn toegestaan voor 
zover geïntegreerd in het gebouw en gerealiseerd binnen de maximale bouwhoogte.  
 

1.2.2 Inrichting van het terrein 

De niet-bebouwde perceelsdelen kunnen aangewend worden voor het inrichten van interne 
circulatieruimte, laad- en losruimte, bedrijfsgroen, toegangen en doorgangen in functie van 
de toegankelijkheid en veiligheid. 
Delen die verhard worden dienen te worden uitgevoerd met elementverharding of andere 
waterdoorlatende materialen, mits inachtname van de vigerende veiligheidsvoorschriften. 
Enkel indien noodzakelijk omwille van de stabiliteit van het wegdek of de preventie van 
infiltratie van verontreiniging in de bodem, wordt monolietverharding toegestaan en onder 
voorwaarde dat het afgevoerde hemelwater op een snelle en correcte wijze gefilterd, 
gebufferd, afgevoerd of geïnfiltreerd wordt op het eigen terrein. Onverharde perceelsdelen 
dienen ingericht te worden met groenvoorzieningen of groenbuffer. 
 
Materialen en goederen mogen enkel opgeslagen worden in de open lucht wanneer dit op 
een kwaliteitsvolle manier gebeurt en geen afbreuk doet aan de beeld- of belevingswaarde 
van de omgeving. Dergelijke opslag mag niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Een 
maximale stapelhoogte van 3 meter wordt toegestaan. 
 
Alle reliëfwijzigingen zijn toegestaan in aansluiting met de bedrijfsgebouwen. 
 
Afsluitingen mogen worden uitgevoerd als levende hagen en/of in combinatie met 
geplastificeerde draadafsluiting met palen of met hekwerk, met een maximale hoogte van 
3,00 meter. Het plaatsen van betonafsluitingen of muurconstructies is niet toegelaten. 
 
 

1.2.3 Bestaande vergunde constructies en verhardingen 

De  stedenbouwkundige voorschriften van dit RUP vormen op zichzelf geen weigerings-
grond bij de beoordeling van aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige 
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vergunning met betrekking tot bestaande gebouwen, constructies en verhardingen, voor 
zover de aanvraag betrekking heeft op: 
 

• het uitvoeren van instandhoudings- en onderhoudswerken 

• het verbouwen van gebouwen of infrastructuur binnen het bestaande bouwvolume 

• het herbouwen van in hoofdzaak vergunde gebouwen of infrastructuur binnen het 
bestaande volume 

 
 

1.2.4 Realisatie groenbuffer 

De aanleg van de gronden zoals bepaald in artikel 3 “zone voor buffergroen” moet voor het 
betrokken perceel volledig zijn uitgevoerd vóór de ingebruikname van elk voorwerp van 
stedenbouwkundige aanvraag binnen deze zone. 
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2 Artikel 2: Zone voor verwerking biomassa 

 

 
 

Artikel 2: Zone voor verwerking biomassa 

2.1 Bestemmingsvoorschriften 
Categorie van gebiedsaanduiding: bedrijvigheid. 
 

2.1.1 Hoofdbestemming 

Deze zone is aangeduid voor het vestigen van een verwerkingsbedrijf van biomassa (o.a. 
mestverwerking). Inrichtingen noodzakelijk om te voldoen aan de milieuvoorschriften voor 
de ter plekke uitgevoerde activiteiten zijn toegestaan. 
 

2.1.2 Nevenbestemming 

Kantoren en sociale inrichtingen voor het personeel zijn enkel toegestaan indien ze 
complementair zijn aan de bedrijvigheid en niet meer dan een derde van de 
bedrijfsgebouwen en de hiertoe gebruikte vloeroppervlakte in beslag nemen.  De 
opgesomde activiteiten kunnen niet tot de hoofdactiviteit van de onderneming worden 
omgevormd. 
 
Een bedrijfswoning met een maximaal bruto-bouwvolume van 1000m³ mag in de zone 
worden gerealiseerd. Deze dient fysisch geïntegreerd te worden in een bedrijfsgebouw. Het 
inrichten van meerdere woongelegenheden is niet toegelaten. 
 
 

2.2 Inrichtingsvoorschriften 
Volgende bebouwingsvoorschriften zijn van kracht binnen de zone: 
 

- Maximum bebouwingspercentage: 85% 
- Maximum bouwhoogte: 90% - 9m / 10% bebouwingspercentage - 15m 
- Maximum verhardingspercentage: 90% 
- Minimum begroeiingpercentage en waterbuffering: 10% 

 
Alle constructies in functie van de bestemming zijn toegelaten zowel bovengronds als 
ondergronds: onder meer productieruimtes, onderhoudsruimten, magazijn, kantoorruimte,  
kleedruimtes, refter, etc., voor zover deze één enkel fysisch geheel vormen. 
 
De verschillende gebouwen dienen wat betreft verschijningsvorm en materiaalgebruik een 
eenheid na te streven. De gevels die gericht zijn naar de John Lijsenstraat dienen visueel 
representatief te zijn. 
 
Voor de plaatsing van de gebouwen geldt dat de afstand tot de grens van de 
bestemmingszone minimum 5m bedraagt.   
 
De dakvorm is vrij te bepalen. Alle materiaalgebruik in functie van het alternatief opwekken 
van energie zijn toegestaan voor zover geïntegreerd in het gebouw en gerealiseerd binnen 
de maximale bouwhoogte. 
 
De niet-bebouwde perceelsdelen kunnen aangewend worden voor het inrichten van interne 
circulatieruimte, laad- en losruimte, bedrijfsgroen, toegangen en doorgangen in functie van 
de toegankelijkheid en veiligheid. 
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Delen die verhard worden dienen te worden uitgevoerd met elementverharding of andere 
waterdoorlatende materialen, mits inachtname van de vigerende veiligheidsvoorschriften. 
Enkel indien noodzakelijk omwille van de stabiliteit van het wegdek of de preventie van 
infiltratie van verontreiniging in de bodem, wordt monolietverharding toegestaan en onder 
voorwaarde dat het afgevoerde hemelwater op een snelle en correcte wijze gefilterd, 
gebufferd, afgevoerd of geïnfiltreerd wordt op het eigen terrein. 
Onverharde perceelsdelen dienen ingericht te worden met groenvoorzieningen of 
groenbuffer. 
 
Materialen en goederen mogen enkel opgeslagen worden in de open lucht wanneer dit op 
een kwaliteitsvolle manier gebeurt en geen afbreuk doet aan de beeld- of belevingswaarde 
van de omgeving. Dergelijke opslag mag niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Een 
maximale stapelhoogte van 5m wordt toegestaan in functie van de specifieke 
bedrijfsactiviteiten binnen de zone. 
 
Alle reliëfwijzigingen zijn toegestaan in aansluiting met de bedrijfsgebouwen. 
 
Afsluitingen mogen worden uitgevoerd als levende hagen en/of in combinatie met 
geplastificeerde draadafsluiting met palen of met hekwerk, met een minimale hoogte van 
3,00 meter. Het plaatsen van betonafsluitingen of muurconstructies is niet toegelaten. 
 
De aanleg van de gronden zoals bepaald in artikel 3 “zone voor buffergroen” moet voor het 
betrokken perceel volledig zijn uitgevoerd vóór de ingebruikname van elk voorwerp van 
stedenbouwkundige aanvraag binnen deze zone. 
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3 Artikel 3: Zone voor groenbuffer 

 

 
 

Artikel 3: Zone voor groenbuffer 

3.1 Bestemmingsvoorschriften 
Categorie van gebiedsaanduiding: bedrijvigheid. 
 
De gronden zijn bestemd als groenzone en dienen als dusdanig te worden aangelegd of in 
hun staat bewaard. De groenbuffer heeft enerzijds als doel de bedrijfsgebouwen en de 
daarbij horende buitenruimte visueel af te schermen. 
De bufferstrook heeft anderzijds een belangrijke ecologische waarde als 
verbindingselement tussen twee landschappelijk en ecologisch waardevolle gebieden. 
 
Tenslotte wordt binnen de zone eveneens ruimte voorzien voor de Meerbergloop als voor 
de berging van oppervlaktewater .  
 
De groenbuffer is enkel toegankelijk voor onderhoud en instandhoudingwerken en tevens 
voor de ontsluiting van de bedrijven en de noodzakelijke veiligheidsdoorgangen.  Tenslotte 
kan in de groenbuffer een fietspad worden aangelegd indien hiervoor binnen het openbaar 
domein de noodzakelijke ruimte ontbreekt    
 

3.2 Inrichtingsvoorschriften 
De gronden dienen in hoofdzaak beplant te worden met streekeigen en 
standplaatsgeschikte hoog- en laagstammige bomen en struiken, behoudens de 
noodzakelijke veiligheidsdoorgangen voor hulpdiensten en brandweer en de zone met als 
overdruk “beschermd monument ’t Jongernederzetting – artikel 4”. 
De beplanting is in die mate dat een gesloten groenscherm bekomen wordt van tenminste 
4m hoog (bv. bosgoed, hakhout-mengelingen, heestermassieven). De gemiddelde afstand 
tussen 2 hoogstammige bomen mag maximaal 10m bedragen. Van deze voorschriften kan 
afgeweken worden voor de zone binnen een afstand van 5 meter te rekenen vanaf de 
rooilijn langs de John Lijsenstraat om de veiligheid van de toegangszones tot de bedrijven 
te garanderen. 
 
Om het bedrijf te ontsluiten is het voor elk bedrijf toegestaan om twee toegangen van 
maximum 20m breed tot de John Lijsenstraat te realiseren.  Vanuit het oogpunt 
milieuhygiëne en volksgezondheid  kan hiervan afgeweken worden en kunnen mits 
onderbouwing maximaal twee bijkomende toegangen per bedrijf worden gerealiseerd, 
waarbij de bijkomende toegangen een maximum breedte van 10m hebben. 
 
Onder bepaalde voorwaarden en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening 
van de plek kan in de groenbuffer een fietspad met een verharding van max. 3m breed 
worden aangelegd. 
 
In deze zone kunnen ecologisch beheerde groenbermen, bomenrijen, reliëfwijzigingen 
gekoppeld aan de waterloop en het waterbeheer van de zone en zijn onmiddellijke 
omgeving en ondergrondse leidingen worden aangelegd maar kunnen geen constructies 
worden opgericht, exclusief deze  die noodzakelijk zijn voor het beheer van de waterloop en 
het waterbeheer van het gebied. 
 
In de buffer moet ruimte voorzien worden voor Meerbergloop. Aansluitingen voor 
oppervlaktewater zijn mogelijk, mits volgende voorwaarden: 

- Een maximaal toegelaten lozingsdebiet van 10 liter/seconde (effluent water en 
hemelwater) per hectare aangesloten verharde oppervlakte wordt toegepast. 
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- Een bufferingsvolume van 200m³ per hectare aangesloten verharde oppervlakte 
moet voorzien worden. 

- De aansluiting van een weg of een parking als verharde oppervlakte moet via een 
olieafscheider gebeuren. 

 
Binnen deze zone is het verboden om goederen en materialen, grondstoffen, afvalstoffen te 
stapelen en/of voertuigen te stallen. 
 
Afsluitingen mogen worden uitgevoerd als levende hagen en/of in combinatie met 
geplastificeerde draadafsluiting met palen of met hekwerk, met een maximumhoogte van 
3,00 meter. In functie van faunapassage dient een vrije doorgang voorzien op 
maaiveldniveau tot op een hoogte van 0.30m. Het plaatsen van betonafsluitingen of 
muurconstructies is niet toegelaten. 
 
De aanleg van de zone voor buffer dient uiterlijk 3 jaar na het in werking treden van de 
stedenbouwkundige voorschriften van dit RUP, en vóór de ingebruikname van elk voorwerp 
van stedenbouwkundige vergunning, gerealiseerd te zijn. 
 

3.3 Beheervoorschriften 
Het beheer van de groenzone is gericht op het verhogen van de ecologische waarde van 
de strook en de uitbouw van de ecologische verbindingsfunctie die de zone vervult tussen 
twee landschappelijk en ecologisch waardevolle gehelen. 
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4 Artikel 4: overdruk – Beschermd monument ’t 
Jongernederzetting  

 

 
 

Artikel 4: overdruk – Beschermd monument ‘t Jongernederzetting 

4.1 Bestemmingsvoorschriften 

 

De overdruk is van toepassing op dat deel van het plangebied dat samenvalt met het 
beschermde monument ’t Jongernederzetting. Doel is het beschermen en vrijwaren van het 
unieke archeologische patrimonium.  
 
Deze overdruk legt bijkomende voorwaarden op voor alle werkzaamheden die in de 
onderliggende zone voor bedrijvigheid of zone voor buffer plaatsvinden. Conform het 
geldende beschermingsbesluit dient voor alle werken binnen de beschermingszone een 
machtiging te worden gevraagd bij de betrokken overheid. 
 

4.2 Inrichtingsvoorschriften 
Het oprichten van nieuwe constructies en verhardingen binnen de zone is verboden voor de 
terreinen die tot op heden een gaaf (= onbebouwd en onverhard) karakter hebben bewaard 
in functie van het in stand houden van de archeologische waarden. Dit geldt tevens voor de 
niet vergunningsplichtige werken. 
 
Het is verder verboden: 

- Het reliëf van het terrein te wijzigen, ook al zij het beperkt; 
- Het terrein te beplanten, te herplanten, te bebossen of te ontbossen; 
- Grondbewerkingen, graafwerken of opgravingen te verrichten zonder 

voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van de minister of zijn gemachtigde 
 
Bij het rooien van bomen mag er nooit ontworteld worden, tenzij dit strikt noodzakelijk is 
vanuit veiligheidsoverwegingen. 
 
Alle werkzaamheden inzake herbouwen en vernieuwen van bestaande gebouwen, 
constructies en verhardingen dienen te worden voorafgegaan door een archeologisch 
vooronderzoek bestaande uit proefboringen en/of proefsleuven, voor zover het niet kan 
aangetoond worden dat deze werkzaamheden reeds werden uitgevoerd en conform 
verklaard door de bevoegde overheidsadministratie. De vergunning kan slechts worden 
bekomen na goedkeuring van de administratie bevoegd voor het archeologisch 
patrimonium. 
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