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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 en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn 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.  
 

0.3 Gebruik van de gronden  
Het is verboden de gronden in te richten of te gebruiken op een wijze die strijdig is met de 
bestemming. 

0.4 Gebruik van materialen 
Voor de niet bebouwde delen van het terrein zal de aanleg getoetst worden aan de 
vereisten inzake verhardingen en groenaanleg. 
 
Voor de (te) verharde(n) delen van het terrein zal functie en materiaalgebruik duidelijk 
omschreven worden; 
Het gebruik van waterdoorlatende materialen is verplicht voor de zones die niet tot het 
openbaar domein behoren tenzij anders omschreven; 
 

0.5 Principes van duurzaam bouwen 
Voor alle nieuwe hoofdgebouwen worden de principes van duurzaam bouwen gehanteerd: 
de 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. Voorbeelden van duurzaam 
bouwen zijn: compacte gebouwen, oriëntatie van gebouwen in functie van een maximale 
bezonning. 

Voor alle nieuwe gebouwen worden maatregelen genomen voor een efficiënt en duurzaam 
energiegebruik, ruimtegebruik en afvalwaterbeheer en voor de opvang, buffering en 
mogelijk hergebruik van het hemelwater.  Installaties van zonnepanelen (warmteproductie), 
en zonnecellen (energieproductie) op of in daken en gevels van gebouwen zijn toegelaten 
mits een optimale integratie in het architecturaal ontwerp. Het gebruik van groendaken is 
aangewezen bij de realisatie van platte daken.  Niet enkel bij nieuwbouw, ook bij verbouwen 
kunnen deze maatregelen worden gestimuleerd. 
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0.6 Aanleg parkeervoorzieningen 
Binnen de grenzen van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in het noodzakelijk aantal 
parkings voorzien. Het  aantal parkeerplaatsen bedraagt : 

Minimum 15 en max. 25 parkeerplaatsen per ha netto sportterrein (de oppervlakte van de 
sportterreinen zelf) en 2 parkeerplaatsen per 100 m² vloeroppervlakte voor de gebouwen. 

Binnen de grenzen van de bestemmingszone wordt tevens voorzien in comfortabele 
fietsenstallingen die ingeplant worden bij de inkom van de gebouwen.  Het aantal 
fietsstalplaatsen is daarbij minstens de helft van het voorziene aantal parkeerplaatsen. 

0.7 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. 

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. 

0.8 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, indien de gewenste bestemming en de realisatie ervan hierdoor niet in 
het gedrang wordt gebracht. 

- 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. 

0.9 Begrippen 
Ten behoeve van de leesbaarheid is hierbij volgende verklarende begrippenlijst: 
 
• Bebouwingspercentage: (terreinbezetting) de verhouding van het grondoppervlak van één 
of meer bouwwerken op één terrein of kavel ten aanzien van de oppervlakte van het 
globale terrein of de kavel. 
 
• 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: het bouwwerk of gebouw dat aansluit bij het hoofdgebouw of er los van staat, 
maar niet bedoeld is om de bestemming voorzien in de bestemmingszone te herbergen, 
tenzij de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, enzomeer, die inherent 
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verbonden zijn aan de bestemming voorzien in de bestemmingszone. Het bijgebouw kan 
niet los van het hoofdgebouw bestaan. 
 
• Bouwdiepte: de diepte in meter tussen de uiterste voorgevel en de uiterste achtergevel, 
aan de buitenkant gemeten, inclusief balkons en/of terrassen. 
 
• Bouwhoogte: De totale hoogte van een bouwwerk inclusief bovenzijde nok, moet worden 
gemeten van het referentiepeil tot de bovenkant van de nok of het gebouw. 
 
• 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 bruikbaar). 
 
• 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 bedoeld is de voorziene bestemming te herbergen en dat 
door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken, met 
inbegrip van de verdiepingen. 
 
• Kroonlijst: het snijvlak tussen een rechtopstaande gevel en een hellend dakvlak. 
 
• Nevenbestemming: een bestemming die slechts in ondergeschikte mate toelaatbaar is 
naast de eerstgenoemde bestemming die als hoofdbestemming wordt beschouwd. 
 
• Nok: het hoogste gedeelte van een hellend dak van een gebouw. 
 
• Referentiepeil: onafgezien van het peil ten opzichte van het zeeniveau, wordt in dit RUP 
het begrip referentiepeil gehanteerd. Het referentiepeil stemt overeen met de bovenkant 
van het bestaande aanliggende weggedeelte, gemeten op de rooilijn of de weggrens. 
 
• Rooilijn: de grens tussen het openbaar domein en de aanpalende eigendommen. 
 
• 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. 
 
• Zonegrens: grens tussen twee bestemmingszones. 
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1 Artikel 1   Zone voor sport en recreatieve 
voorzieningen 

 
 

 
 

 

 

artikel 1 : zone voor sport- en recreatie voorzieningen 

 

1.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor uitbouw van sport- en recreatieve voorzieningen. De inrichting van 
het gebied heeft betrekking op het instandhouden, uitbreiden en oprichten van gebouwen 
en constructies in functie van de bestemming, als het inrichten van terreinen voor sport en 
recreatie, het realiseren van de noodzakelijke toegangen, ontsluiting en een beperkt aantal 
parkeerplaatsen zowel als het aanleggen van de nodige nutsvoorzieningen en leidingen. 

Als nevenbestemming kan het oprichten van één cafetaria worden toegestaan.   

Categorie van gebiedsaanduiding: recreatie 

 

1.2 Inrichting van het gebied 
Nieuwe constructies en gebouwen kunnen opgetrokken worden voor zover zij aansluiten bij 
het karakter van de zone.  Het terrein is 50% bebouwbaar

1
 binnen de toegelaten 

bouwstrook (zie hiervoor verder “plaatsen van gebouwen en constructies”). 
 
De bijhorende cafetaria wordt geïntegreerd in de gebouwen voor sport en recreatie en heeft 
een maximum vloeroppervlakte van 375m².  De integratie ervan in de gebouwen wordt 
gerealiseerd door het uitwerken van één architecturaal geheel, zowel wat betreft volume, 
stijl als bouwmaterialen. 
 
Binnen de zone kunnen maatregelen worden genomen voor het voorzien en de uitbouw 
van een kleinschalige waterzuivering. 
 
Binnen de zone kunnen enkel parkeerplaatsen in functie van diensten of personen met een 
verminderde mobiliteit. Het aantal parkeerplaatsen wordt beperkt tot 3.  

1.2.1 Plaatsen van gebouwen en constructies  

Plaatsing van de gebouwen 
De oprichting van constructies en gebouwen die rechtstreeks verband houden met de 
bestemming van het gebied zijn toegelaten.  Een zuinig ruimtegebruik geniet de voorkeur 
waarbij de integratie van de verschillende onderdelen voorop wordt gesteld.  Het gebouw 
heeft maximum twee bouwlagen, waarvan een deel kan ingegraven worde in het maaiveld. 
 
Afmeting van de gebouwen en constructies 
De bouwdiepte is vrij binnen de begrenzing van de bouwstrook. De kroonlijsthoogte van het 
hoofdgebouw bedraagt max. 5.50m. Bij aanbouwen aan het bestaande hoofdgebouw wordt 
de kroonlijsthoogte hier op afgestemd. Voor eventuele bijgebouwen bedraagt de 
kroonlijsthoogte max. 3.00m.  De maximale bouw- en nokhoogte bedraagt 7.50m. De 
dakvorm voor het hoofdgebouw is vrij voor zover de bouwhoogte gerespecteerd wordt.  De 
dakvorm van de bijgebouwen is plat. 
                                                      
1
 Momenteel bedraagt de vloeroppervlakte van het gebouw 600m² of 30% van de totale bestemmingszone. 
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Welstand van de gebouwen en constructies 
Er moet gebruik gemaakt worden van duurzame materialen, esthetisch verantwoord als 
aangepast aan de omgeving. 
 
 

1.2.2 Aanleg van het terrein  

Inzake sportinfrastructuur is alle accommodatie nodig voor de aanleg van sportvelden 
toegelaten.   De delen van het terrein ingericht als toegang, bedieningsweg en sport- en 
speelterrein kunnen worden verhard met waterdoorlatende materialen.   Toegangen, een 
beperkt aantal parkeerplaatsen, bedieningswegen en sport- en speelterreinen kunnen 
tevens worden voorzien in de bouwvrije stroken van het terrein, mits de toegankelijkheid 
voor hulpdiensten wordt verzekerd. 
Binnen de grenzen van de bestemmingszone wordt tevens voorzien in minimum 50 
comfortabele fietsenstallingen die ingeplant worden bij de inkom van het hoofdgebouw.   
 
Het niet-bebouwde of niet verharde deel van het terrein dient als groene ruimte te worden 
aangelegd en als dusdanig onderhouden. 
 
Reliëfwijzigingen zijn toegelaten als deze beperkt worden tot hetgeen nodig is voor de 
kwalitatieve aanleg van het gebouw en het functioneren van de sport- en 
recreatieactiviteiten. 
 
Publiciteit 
Publiciteit mag worden aangebracht op de gevelvlakken van de gebouwen die grenzen aan 
de speelvelden. Max. een derde van de gevelvlakken mag worden bedekt, behoudens de 
gevelopeningen. 
 
Verlichting 
Voor de verlichting van de gebouwen en terreinen zijn verlichtingspalen of lantaarns 
toegestaan met een maximale hoogte van 18m. Bij de situering van de sportvelden en de 
plaatsing van de verlichtingspalen of lantaarns dient rekening gehouden te worden met het 
beperken van de lichthinder voor de omwonenden. 
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2 Artikel 2   Zone voor openlucht sport-
infrastructuur 

 
 

 
 

 

 

artikel 2 : zone voor openlucht sportinfrastructuur 

 
 

2.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor sport en dagrecreatie, in het bijzonder de inrichting van sport- en 
speelterreinen.  Het betreft een zone voor openlucht sportinfrastructuur  in aansluiting met  
de bestaande sportaccommodatie. 

Het oprichten van gebouwen is niet toegestaan, uitgezonderd het oprichten van tribunes, 
schuilplaatsen, loket voor kaartenverkoop, speeltoestellen en constructies in functie van de 
sportbeoefening. 

De bestemming heeft tevens betrekking op het inrichten van terreinen, het realiseren van 
de noodzakelijke toegangen, parkeervoorzieningen en ontsluiting als het aanleggen van de 
nodige nutsvoorzieningen en leidingen. 

Categorie van gebiedsaanduiding: recreatie 

 

2.2 Inrichting van het gebied 

2.2.1 Plaatsen van constructies  

Constructies in functie van sportbeoefening kunnen worden opgericht in de betrokken zone 
indien ze op minimum 3m van de perceelsgrens worden geplaatst. Voor tribunes en 
schuilplaatsen bedraagt de gezamenlijke vloeroppervlakte maximum 180m² per volwaardig 
sportveld. Indien de tribunes worden gebundeld aan het hoofdveld, mag de maximale 
vloeroppervlakte worden uitgebreid tot 320m² voor dat veld, waarbij deze oppervlakte in 
mindering wordt gebracht ten aanzien van de andere velden. Schuilplaatsen worden indien 
opgericht, gekaderd binnen eenzelfde architecturaal concept. Een loket voor de verkoop 
van toegangskaarten mag niet meer dan 20 m² bebouwde oppervlakte innemen en dient uit 
1 bouwlaag te bestaan.  
 
De maximale hoogte van de overkapping van de tribune bedraagt 4.50m. De dakhelling is 
vrij voor zover de max. bouwhoogte wordt gerespecteerd.   Voor constructies moet gebruik 
gemaakt worden van duurzame materialen, esthetisch verantwoord en in harmonie met de 
omgeving. 
 
Voor de overige constructies in functie van sportbeoefening bedraagt de kroonlijsthoogte 
max. 3.00m. De dakvorm is plat. 
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2.2.2 Aanleg van het terrein  

De zone die niet voor de aanleg van toegang, bedieningsweg, parkings, sport- en 
speelterreinen en de bijhorende accommodatie in aanmerking komt, dient als groenzone te 
worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. 
De delen van het terrein ingericht als toegangsweg kunnen worden verhard met een 
monolithische verharding of elementverharding. Deze toegangsweg heeft een breedte van 
max. 5m en wordt aangelegd in functie van de ontsluiting van de gebouwen en parkings. 
De parkeerstaanplaatsen zelf dienen te worden verhard met een waterdoorlatende  
verharding, voorzien van een olie zuiverende onderlaag.  Het aantal parkeerplaatsen 
binnen de zone wordt beperkt tot 25P en dienen aansluitend bij de bestaande 
ontsluitingsweg te worden gerealiseerd.  
 
Binnen de zone kan drainage worden aangelegd of vernieuwd in functie van de 
bespeelbaarheid van de sportterreinen.   
 
Afsluitingen en groenaanleg 
Op de kavelgrenzen of langs de sportterreinen worden afsluitingen in levende hagen of 
draadafsluitingen zowel als hekwerk van maximaal 2,50m toegelaten. Achter de doelen zijn 
vangnetten tot op een hoogte van 8.00m toegelaten 
 
Levende hagen of houtkanten worden aangelegd in streekeigen beplanting.  
 
Publiciteit 
Publiciteit mag enkel worden aangebracht op de staantribunes en op afsluitingen aan de 
randen van de speelvelden en enkel indien deze naar het sportterrein zijn gericht. De 
maximum hoogte van de publiciteitsborden bedraagt 1.00m langs de speelvelden.  
Publiciteitsborden op de tribunes kunnen niet boven de hoogte van de constructies worden 
opgericht. Het opstellen van tijdelijke publiciteit voor specifieke activiteiten zoals tornooien 
is toegelaten. Reclame geplaatst in functie van het buitenaanzicht of langs 
ontsluitingswegen is niet toegelaten. 
 
Verlichting 
Voor de verlichting van de terreinen zijn verlichtingspalen toegestaan met een maximale 
hoogte van 18m. Bij de situering van de sportvelden en de plaatsing van de verlichtings-
palen dient rekening gehouden te worden met het beperken van de lichthinder zowel naar 
het landschap toe als voor de omwonenden. 
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3 Artikel 3   Zone voor parking en openbare 
groene ruimte 

 
 

 
 

 

 

artikel 3 : zone voor parking en openbare groene ruimte 

 

3.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor de aanleg van maximum 100 parkeerplaatsen voor 
personenwagens en voor de aanleg van een  openbare groenzone, gelegen tussen de 
sportterreinen en de woningen Heistraat.      
 
De bestemming heeft betrekking op o.a. het inrichten van parkeervoorzieningen, de aanleg 
van groene ruimten en beplanting, het voorzien van een nutsgebouw, het voorzien van een 
speelterreinen, het voorzien van straatmeubilair, het realiseren van de noodzakelijke 
toegangen en  ontsluiting voor niet gemotoriseerd verkeer als het aanleggen van de nodige 
parkeerruimte, nutsvoorzieningen en leidingen. 

 

Categorie van gebiedsaanduiding: recreatie 

 

3.2 Inrichting van het gebied 
Het oprichten van constructies en verhardingen is toegelaten in functie van de 
noodzakelijke parkeervoorzieningen en in functie van het onthaal en de ontsluiting van het 
gebied.  Minimum 1.250m² van de zone dient een functie te hebben van buurtgroen en 
dient uit één aaneengesloten geheel te bestaan.  
 
Er kan maximaal één toegang met een maximale breedte van 10,00m worden gerealiseerd 
in functie van een georganiseerde toegang tot de parking.  Behoudens deze toegang dient 
er een afscherming te worden gerealiseerd ten aanzien van de straat  Deze afscherming 
dient zo ontworpen te worden dat sociale controle vanuit de omgeving mogelijk blijft. 
Bijkomende openingen zijn toegelaten tot max. 1.50m. 
 
Bij de inrichting van de parkeervoorzieningen kunnen de ontsluitingswegen worden verhard 
met een monolithische of elementverharding. De parkeerstaanplaatsen zelf dienen te 
worden verhard met een waterdoorlatende verharding, voorzien van een olie zuiverende 
onderlaag.  
 
Een nutsgebouw kan worden opgericht tot op 2m van de perceelsgrenzen met max. 30m² 
vloeroppervlakte met een kroonlijsthoogte van max. 3.00m. De dakvorm van het gebouw is 
plat. 
 
Naast het realiseren van de noodzakelijke parkeervoorzieningen is het aanleggen van 
verhardingen toegestaan voor de aanleg van zithoeken en speelruimten.  In de zone voor 
parkeren dient 1 hoogstamboom per 100m² verharding te worden voorzien zodat een 
groene inkleding van de parking wordt gegarandeerd. 
 
De zone wordt verder ingericht en beplant met grasvelden, streekeigen laag- en 
hoogstammig groen, levende hagen en heesters. 
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Binnen de zone kunnen ondergrondse nutsleidingen zoals elektriciteit, gas, water, 
distributie, telefoon en riolering aangelegd worden. 
Reliëfwijzigingen worden toegestaan, indien te verantwoorden vanuit het ruimtegebruik of 
het esthetisch karakter. 
Werken in functie van de waterhuishouding en het integraal waterbeheer van het gebied 
zijn toegestaan. 
 
Materiaalgebruik 
Bij het verharden van de parkeervoorzieningen wordt gestreefd naar een kwalitatieve 
aanleg. 
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4 Artikel 4   Groenbuffer 

 
 

 
 

 

 

artikel 4 : groenbuffer 

 
 

4.1 Bestemming 
 
De groenbuffer is een zone die de landschappelijke inpassing nastreeft van het gebied 
bestemd voor sport en recreatie.  De zone is bestemd voor het behoud of creëren van een 
groenbuffer, opgebouwd uit beplanting, natuurlijke elementen of taluds. 
 
Binnen deze zone zijn alle vormen van verhardingen en opritten voor het mechanisch 
verkeer verboden. 
 
Categorie van gebiedsaanduiding: recreatie 

 

4.2 Inrichting van het gebied 
De zone heeft een esthetische, afschermende dan wel landschappelijke functie.  
 
Bij de toegang en de parkeervoorzieningen heeft de buffer een  afschermende functie.  De 
bufferstrook dient beplant met opgaand of hoogstammig streekeigen groen, gelijkmatig 
gemengd, deskundig aangelegd en in stand te houden.   
Langs de sportvelden kan een open landschapsbuffer worden gerealiseerd waarin de 
doorzichten naar het omliggende landschap overheersen en waarin mogelijk al dan niet 
verspreide streekeigen hoogstambomen kunnen worden aangeplant. 
Werken in functie van de waterhuishouding en het integraal waterbeheer van het gebied 
zijn toegestaan. 
 
Het is toegestaan om in de groenbuffer een talud op te richten om hinder van de recreatie-
activiteiten naar de omwonenden toe te beperken. Deze mag de hoogte van 1,50 m niet 
overschrijden.  
 
Afsluitingen onder de vorm van palen en draad met een maximale hoogte van 2,50m zijn 
toegelaten. 
 
 

4.3 Beheer 
 
De groenbuffer dient te worden gerealiseerd in de eerstvolgende plantperiode na de 
goedkeuring van voorliggend RUP. De realisatie ervan is een voorwaarde voor het 
verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor werken binnen het plangebied.  
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5 Artikel 5   Groenzone met aandacht voor 
waterberging 

 
 

 
 

 

 

artikel 5 : groenzone met aandacht voor waterberging 

 

5.1 Bestemming 
Het gebied  is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van natuur 
met een wateropvangfunctie. In deze zone kan in bijkomende berging van oppervlaktewater 
worden voorzien.   
 

Het aanleggen van een kruisende voetgangers- en fietsverbinding met een brugconstructie 
is toegestaan in deze zone. 

Categorie van gebiedsaanduiding: overig groen 

 

5.2 Inrichting van het gebied 
Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de instandhouding, de ontwikkeling en het 
herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden zijn toegelaten. 
 
Alle werken en handelingen in functie van het aanleggen van een zone voor waterberging in 
het kader van de waterbeheersing van de beekvallei zijn toegelaten.  De inrichting gebeurt 
volgens de principes van natuurtechnische milieubouw en wordt uitgevoerd passend binnen 
een integraal waterbeheer.  
 
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. 

• 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. 

Oppervlaktewater afkomstig van ontsluitingswegen of parking, dient te worden aangesloten 
op een olieafscheider alvorens te worden geloosd. 
 
De inrichting van een kruisende fiets- en voetgangersverbinding dient te worden 
gerealiseerd in waterdoorlatende materialen. Een brugconstructie dient landschappelijk te 
worden ingepast.  

5.3 Beheer 
Binnen de zone worden de principes van natuurtechnische milieubouw toegepast 
noodzakelijk voor het behoud van het natuurdoeltype (grazige vegetaties, natte ruigtes, 
poelen en plassen, …) dat wordt nagestreefd. De realisatie ervan is een voorwaarde voor 
het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor werken binnen het plangebied.  
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6 Artikel 6   Openbaar domein 

 
 

 
 

 

 

artikel 6 : openbaar domein 

 

6.1 Bestemming 
De zone voor wegen, straten en voetwegen vervult een verkeersfunctie voor gemotoriseerd 
en niet gemotoriseerd verkeer.  De strook is bestemd voor de aanleg van wegen, 
voetwegen, bedienings- en ontsluitingswegen.   
 
De inrichting en het beheer van het openbaar domein kunnen tevens gericht zijn op het 
creëren van een verblijfsomgeving met zit- en spelmogelijkheden in een groen kader. 
 
Categorie van gebiedsaanduiding: lijninfrastructuur 

 

6.2 Inrichting van het gebied 
Het openbaar domein wordt aangelegd en ingericht overeenkomstig de goedgekeurde 
gemeentelijke reglementeringen.  Alle constructies zijn er verboden, met uitzondering van 
verlichtingsapparatuur, straatmeubilair, e.d. 
Binnen het openbaar domein gevormd door wegen, straten en voetwegen kunnen 
ondergrondse nutsleidingen zoals elektriciteit, gas, water, distributie, telefoon en riolering 
aangelegd worden. 
 
Materiaalgebruik 
De keuze voor het verharden van rijweg en parkeerstroken is vrij ; voetpaden worden 
aangelegd in betontegels, betonstraatstenen of andere kleinschalige materialen. 
 
 

6.3 Beheer 
De beheerder van het openbaar domein staat tevens in voor het onderhoud van groen en 
beplanting. 
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